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Bevezeto
Kedves Vásárlóink, 
Önök is már a tavaszt várják, amikor 
a hőmérő higanyszála 20 fok fölé kú
szik és végre el tudják tenni a télikabátot 
a szekrény mélyére? Mi, a Bellindánál 
igen, hiszen ez a legjobb idő a harisnyák, 
divatos zoknik számára. 

Magazinunk legújabb számában ismétel
ten elhozzuk Önöknek a legújabb tava
szi trendeket és ötleteket. Hogyan tudják 
tökéletesen összekombinálni öltözetük 
színkavalkádját fehérneműjükkel és ha
risnyáikkal?! A kedvenc COOL harisnya 
szortimentünket két új színnel bővítjük – 
pirossal és kékkel. Kérjük tekintsék meg az 
ezekről a termékekről készített videónkat 
a BELLINDA.HU Youtube csatornáján!
Tavasztól azok a Crazy zoknik  amelyeket 
Önök közül sokan megvásárolták Kará 
csonykor saját maguk vagy szeretteik 

Invisible froté socks

számára  , hű társaikká válnak rövid in
shoe zoknik formájában, CRAZY INSHOE 
ZOKNIként. Már most várhatják az őrüle
tes motívumokat: lesznek itt teknősök, bá
rányok, de nem hiányozhatnak a rózsa
szín flamingók sem! 
Önök is a retró nagy rajongói? Igen, min
den visszatér, ismételten divatba jönnek 
a magas derekú farmerek, amelyek 
a lábak hosszát emelik ki. Pont ezért beve
zettünk egy új pamut fehérnemű kollekciót 
a COTTON Formslipet, magasabb derék
kal, amely ráadásul a hasat is formázza. 
Mindazok számára, akik szeretnék megis
merni, hogy a XTEMP férfi boxerek milyen 
titkot rejtenek magukban, összeszedtük, 
hogy mi is az a “cooling“ effekt az 5. ol
dalon. 

Kellemes olvasgatást kívánunk a második 
Bellinda magazinunkhoz!

˝
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1. Tavaszi paletta – világoskék, 
levendula és neonszín
Idén ismét a pasztellszínek má-
niájára számított? Akkor csupán 
részben tudunk örömteli hí-
rekkel szolgálni. Idén tavasszal 
a trendi színárnyalatok palettá-
ján a világos kék és levendula lila 
jelenik meg, azonban jócskán 
megtalálhatjuk közöttük a neon 
és fémes színeket is. Különösen 
az élénk narancssárga kerül az 
előtérbe.

 Bézs rétegezés
Nem vagyunk benne biztosak, 
hogy trendről van-e szó, mivel ed-
digiekben a bézs szín gyakorlatilag 
még soha nem ment ki a divatból. 
Ezen tulajdonképpen egyálta-
lán nem is csodálkozunk. A bézs 
ballonkabát, zakó vagy a bézs nad-
rág a láthatatlanul, mégis nőiesen 
és kifinomultan ható darabok közé 
tartozik. A divattervezők szerint 
úgy tűnik, az idei tavasz jelszava 
a következő lesz: Minél jobban 
bézs színű, annál jobb. 

 Férfias stílusú rövidnadrág. 
Ön már beszerezte?
2019 tavasza a rövidnadrágok 
jegyében fog zajlani (a nők fellé-
legezhetnek, a férfiak szomorúan 
felsóhajthatnak). A rövidebbek, 
hosszabbak, feszesebbek és 
lazábbak jegyében, leginkább 
azonban a férfias szabásúakéban. 
A férfias szabású rövidnadrághoz 
szandál helyett viseljen inkább 
mokaszint, esetlegesen tornaci-
pőt. És mivel a tavaszi időjárás 
gyakran kiszámíthatatlan, a hűvös 
reggeleken biztosan jól jön majd 
egy divatos nejlonharisnya. 
Tippünk: Akár hosszú időn át 
tartózkodik az irodában, akár ta-
lálkozókra siet, lábai megérdemlik 
a frissességet és kényelmet. Ezt 
egyedül a forradalmian új dara-
bunkkal – a Sneakerstyle pamut 
talpas harisnyával érheti el, amely 
beépített pamut talprésszel ren-
delkezik.

 Színes szegélyek
Nagy sláger lesz a szegély – min-
denen, és az összes lehetséges 
színben. Ez a kissé cowboy-okra 
emlékeztető trend inkább extra-
vagánsabb jelleget ölt, másrészt 
a motoros dzseki vagy bőr kézi-
táska szegéllyel még érdekeseb-
bé teheti az Ön ruhatárát is.
 
 Batikolt és állatminták
A batikolt darabok szó szerint 

uralták a New York-i divatbe-
mutatók kifutóit. Amint tehát kita-
vaszodik, porolja le a batikolt pó-
lóit, amelyeket még általánosban 
hordott és magabiztosan vegye 
fel őket, ha kilép az utcára. Velük 
együtt az állatos minták, élükön 
a leopárd- és zebramintával is-
mételten megjelennek a főbb 
trendek között.

 Esőkabát az esernyő he-
lyett
Amikor elered az eső tavasszal, 
ne az esernyőjét vegye elő, ha-
nem az esőkabátját vagy egy 
szép köpenyt. A világ leghíre sebb 
márkái átlátszó kiskabátokkal 
és esőkabátokkal jelentkeztek 
a 2019-es tavasz egyik legfőbb 
trendjeként.

 A sportos divat felemel-
kedőben
Sportos stílusú ruhadarabok
ban érzi magát a legjobban? 
Nagysze rű, akkor biztos örömmel 
hallja a tényt, hogy a sportos 
szettjeit mostantól nem csak 
a fitneszteremben vagy kerékpá
rozás közben viselheti. A sportos 
divat idén elárasztja a városokat, 
a kávézókat, és ki tudja, talán 
még az irodákat is. 
Tippünk: A legnagyobb divat
bombát a kerékpáros rövidnad
rágok fogják alkotni. Mégpedig 
abszolút vicc nélkül.

Úgy tűnik, hogy tavasszal vidám 
lesz a hangulat az utcákon, az 
unalom pedig nagy ívben elkerül 
bennünket. Mi már nagyon várjuk! 
És Ön?

Ön is türelmetlenül várja már a tavaszt? Ha épp annyira szereti Ön 
is a divattal együtt, mint mi, akkor egy pillanatra felejtsük el a téli 
melankóliát, és legalább lélekben hangolódjunk rá az illatos tavaszi 
időjárásra. Felfedjük ugyanis Önnek a főbb trendeket, amelyek 
idén tavasszal várnak ránk. A virágminta viszont ezúttal biztosan 
nem szerepel közöttük.

7 tavaszi trend,



Az ajándékdobozos kiszere-
lésű Crazy zoknik a Bellinda 
legkedveltebb termékévé vál-
tak 2018. Karácsonyán és már 
most készítjük az új ajándék-
dobozos “Crazy“-t a követ-
kező Karácsonyra!

A cseh modell és blogger, Nikol 
Švantnerová a Cool és a Sneaker-
style harisnyáink legkedveltebb 
influencerévé vált az Önök 
körében? Vajon ez a gyönyörű, 
hosszú lábainak köszönhető? 
Mindenesetre a legtöbb like-ot 
kapta Önöktől az Instagram csa-
tornánkon.

Két kolléganőnk is 
anyuka lett, így a mi kis 

“Bellinda“ családunk ja-
nuárban egy kislánnyal 
és egy kisfiúval egészült 
ki. Mindkettőjüknek sok 
egészséget kívánunk!

Tudta-e,   
              hogy...

DENIER “DEN“ 
9000 méternyi 
fonalnak felel 
meg grammban 
kifejezve. Például 
a 20 DEN annak 
a mutatószáma, 
hogy 9000 méter 
fonal 20 g-ot ad ki.



A 2018-as tavaszi kampány sikerén 
felbuzdulva ismételten megkerestük 
Monika Bagárová énekesnőt, aki ősz-
szel részt vett a Cseh Televízió Star 
Dance elnevezésű produkciójában. 
A tánchoz a mi COOL harisnyanadrá-
gunkat választotta, és a gyönyörű 
aranyszínű estélyiben pompázó fotója 
az Instagram követők körében nagy 
népszerűségnek örvendett. Továb-
bi cseh bloggerek, akik részt vettek 
a kampányban és kipróbálták a Snea-
kerstyle harisnyát: Nikol Švantnerová, 
Dominika Lukášová, Lenka Stříteská, 
valamint hozzájuk csatlakozott még 
a szlovák influencer, Fashionspy is. 
Íme pár komment az említett blog-
gerek követőtáborából:

Sneakerstyle & Cool
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A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 

VISSZATEKINTÉS A 2018 ŐSZI KAMPÁNYRA

lapkinn  kiváló találmány! Egyetértek
       Nagyon jól áll neked 

Sinnamona

bilsith21  Igazán nagyon tetszik, 
még nekem is

rendyordinarylife  Nekem az a zoknis 
változatú harisnya tetszik, szuper találmány! 
És a fotó gyönyörű

veronikakolinska       megkérdezhetem, 
hogy milyen harisnya? nagyon jól néz ki!

XTEMP boxer
AZ ANYAG KÜLÖNLEGES HŐSZABÁLYOZÓ TECHNOLÓGIÁJA,

 AMELY IGAZODIK TESTE HŐMÉRSÉKLETÉHEZ

Anyag 
X-Temp-

pel

A nedvesség 
(izzadtság) 
elvezetése

Szárazon és 
hűvösen tartja 

a bőrt

Megtartja 
a testhőt

A bőrt szárazon 
és melegen 

tartja

HA ÉPP MELEGE VAN HA ÉPP FÁZIK



A magas derekú ruhadarabok már 1970ben is 
divatban voltak. Onnantól kezdve folyamatosan 
visszatérnek és mindenféle formában jelennek 
meg, akár rövidnadrág, akár szoknya, napjaink
ban pedig még alsónemű és fürdőruha formá
jában is. És éppen ez a magas derekú alsónemű
trend, amit ma bemutatunk Önnek, mert ha még 
nem szerepel a ruhatárában, sokat veszíthet.

Retró hullám
A retró hullámot a divat időtlen idők óta újra és újra 
előveszi, így csupán idő kérdése volt, mikor érinti 
ez a fehérneműipart is. A rettegett pillanat, amikor 
a nagymama alsóneműje válik a lehető legszexibb 
darabbá, most érkezett el.

A magas derékrésszel rendelkező fehérnemű 
egyszerűen ... szexi!
Bármit is gondol a derékig érő fehérneműk trend-
jéről, engedje meg, hogy megjegyezzük, hogy való-
jában mennyire szexi benyomást is keltenek! Ráadá-
sul abban a pillanatban, amikor a fehérnemű minden 
oldalról körülveszi a sziluettjét, van abban valami 
nagyon nőies és megnyugtató. Az érzés, hogy 
biztonságban van, akármi is történjen a testével.

Sokoldalúság, szabadság és nőiesség
A high waist női alsó kivételes darab 
a sokoldalúságának köszönhetően, ugyanis min-
den nőnek jól áll. Tulajdonképpen egy olyan fe-
hérneműről van szó, amely a nőknek szabadságot 
ad és nem skatulyázza be őket az alakjuk típusától 
függően. Az igazság azonban az, hogy korábban 
a teltebb idomokkal rendelkező hölgyek elsősorban 
amiatt kedvelték a magasabb derekú alsóneműket, 
mivel kiválóan elfedték az apróbb testalkati hiá-
nyosságokat, ugyanakkor kiemelték a gömbölyű 
formákat. 

Hogyan és mikor viselje a high waist női alsót?
Ha megfelelő anyagból választja a magas 
derékrésszel ellátott fehérneműt, azaz pamutból 
vagy szaténból, nem pedig poliészterből, rendkívül 
kellemes viseletnek fogja találni, így akár napközben 
és este is viselheti. A nagyobb kényelem érdekében 
javasoljuk, hogy pamutból készült, varrásmentes, 
high waist női alsót válasszon, este pedig bátran 
viseljen high waist trendi csipkét, szaténnel és hozzá 
illő melltartóval kombinálva.

Ha szívesen visel magasított derékrészű farmert, 
biz tosak vagyunk benne, hogy a high waist 
alsóneműt hozzánk hasonlóan megkedveli. Próbálja 
ki például Cotton Formslip High Waist darabunkat, 
és hagyja, hogy kellemesen meglepje a csodálatos 
kényelemérzettel, illetve a természetes alakformáló 
képességével.

High 
waist trend
SZERESSEN BELE ÖN IS 
A MAGAS DERÉKRÉSSZEL 
RENDELKEZŐ FEHÉR-
NEMŰKBE! 
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Melyikünk ne szeretne formás és kerek 
feneket? Sajnos az álmaink popsija nem 
garantált akkor, ha csak ülünk rajta. Ezért 
bemutatunk néhány igazán hatásos gya
korlatot, amelyet rendszeresen elvégezve 
még a délamerikaiak is irigykedni fognak 
Önre. Mielőtt elkezdené az isteni forma 
kialakításához vezető gyakorlatokat, 
vegyen fel egy sport melltartót és kényel
mes legginget. Szüksége lesz még egy 
jógaszőnyeg re, egy palack vízre, egy kis 
energiára és egy órára az idejéből.

Guggolások
Egy klasszikus, mindenki által ismert, de nem 
mindenki által helyesen végrehajtott gyakor-
lattal kezdjük - a guggolással. Talán Ön is ta-
lálkozott már számos ”guggolásos kihívással”, 
amely végigsöpört az interneten, és amely 30 
napos intenzív guggolásról szólt a látványos 
eredmények érdekében. A guggolás valóban 
csodákat tesz a hátsóval, de ha ugyanazokat 
a gyakorlatokat ismétli unos-untalan, az izmai 
hozzászoknak a mozgásformához és a gya-
korlat hatástalan lesz. A különböző gyakorla-
tok váltogatásával növeli ezek hatékonyságát, 
ugyanakkor módosíthatja a guggolásokat 
és újíthat rajtuk. Egy régebbi cikkünkben 
már bemutattuk, hogyan kell végrehajtani 
a klasszikus guggolásokat, most egy kis újí-
tást vezetünk be. Éspedig:

Guggolás széles terpeszben
A klasszikus guggolás mélyebb és sokkal 
hatékonyabb formája a szumó guggolás. 
A guggolás varázsát nemcsak az adja, hogy 
megerősíti a popsit, hanem formálja a belső 
combokat is. Hogyan kell helyesen guggolni? 
Helyezkedjen a vállszélességénél kissé szé-
lesebb terpeszbe. Engedje le a medencéjét, 
tegye szét a lábait, a lábfejét fordítsa kifelé 
45 fokos szögben és kezeit mellmagasság-
ban fogja össze. Majd egyenesítse ki a há-
tát, húzza ki a vállait, húzza be a hasát, és 
ereszkedjen le guggolásba a kilégzés alatt, 
mintha egy székre szeretne leülni. Végezzen 
3 sorozatot, 20-20 ismétléssel.

Szék pozíció
Foglalkozzunk egy kicsit a jógával is, mert ez 
egy olyan hatékony pozíció (ászana), amely 
kívül-belül megerősít. A szék pozíciója bá-
mulatos gyakorlat, mivel pozitívan befolyá-
solja a karakterét, anélkül hogy ”megemelné 
a fenekét” a székről. Hogyan végezze? Álljon 
kényelmes testtartásba, majd ereszkedjen le, 
mintha egy láthatatlan széken ülne. Emelje 
fel a kezeit, és tartsa egyenesen a törzse 
meghosszabbításában. Vigyázzon, hogy ne 
hajlítsa meg a hátát. A térdei ne kerüljenek 
a lábfeje elé. Feszítse meg a hasát és próbál-
jon mélyeket lélegezni az orrán be és a száján 
ki, amilyen hosszan csak tud. Égnek a comb-
jai? Végezze helyesen és tartsa ki!

Billenőhíd
Most a jógaszőnyeget fogjuk használni, és 
a popsira koncentrálunk. Feküdjön le a hátára, 
a karjai a törzse mellett legyenek, és hajlítsa 
be a térdeit. Feszítse meg a törzsét, rögzítse 
a talpait, és emelje meg a törzsét. Helyezze 
a teljes súlyt csak az egyik lábára, és a mási-
kat hajlítva emelje a levegőbe. Amikor stabi-
lizálta a pozíciót, emelgesse fel-le a törzsét. 
Érzi hogyan dolgozik a feneke? Lélegezzen 
szabályosan, és 20 ismétlés után cseréljen 
lábat. Ismételje meg kétszer a gyakorlatot.
 
Galamb póz
Nos, vajon sikerülne megtartani a galamb 
pózt? Ha utoljára gyerekkorában hajtotta 
végre ezt a pózt, itt az ideje felfrissíteni és 
gyakorolni a hát megerősítése érdekében. 
Üljön galamb pózba - a behajlított lábát húzza 
maga alá, a másikat pedig nyújtsa hátra, tör-
zsét tartsa függőlegesen egyenesen. Karjait 
emelje oldalra, vagy a súlyzókra támaszkodva 
biztosítsa az egyensúlyát. Egyenesen tartva 
a törzset, hajoljon előre a lábára, majd térjen 
vissza függőlegesbe. Végezzen 3 sorozatot 
a gyakorlatból, 15 ismétléssel sorozatonként.

SZERETNÉ ÖN IS?

Formás hátsó, mint a braziloknak
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