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Editorial
Vážení zákazníci,
podzimní dny jsou tady, pro mnohé to
znamená stesk po sluníčku a teplu léta.
My jsme se rozhodli, že sychravému podzimu nedáme šanci. S barevnými Crazy
ponožkami vyhlašujeme boj proti podzimní šedi! Vyberte si ty své a přidejte
se k nám!
Crazy ponožky mají opět nové vzory –
plameňáky, lamy, kaktusy, sportovní tématiku. Dostupné jsou i v dárkovém balení
po 4 párech, proto neváhejte a zakupte si
je co nejdříve, jelikož ponožky nesmí chybět pod žádným vánočním stromečkem.
V tomto čísle magazínu se také dočtete,
jak tyto ponožky správně nosit a kombinovat.
Nebude chybět ani článek s tipy a tren-

Podzimní trendy 2019:
dy letošního podzimu. Vrací se do módy
opasky a superdlouhé kabáty a v módě
spodního prádla je in hezké krajkové prádlo neschovávat.
Novinkou pro zimní období jsou v naší
kolekci ponožky Norwegian style, které
Vás opravdu zahřejí.
Období plesů je před námi a ti z Vás, co si
oblíbili punčochové kalhoty Absolut Resist,
které nepouští oka, uvítají nové Absolut
Resist Shape 20 DEN, které kromě toho,
že nepouští oka ještě navíc formují problematické partie (bříško a stehna).
Přejeme Vám příjemné chvíle při čtení našeho Bellinda magazínu!

PŘIZNANÉ SPODNÍ PRÁDLO, OPASKOVÁ MÁNIE
A SUPERDLOUHÉ KABÁTY

Stromy zlátnou, dny se zkracují a módní návrháři opět přichází
s dalšími trendy, které zavládnou letošnímu podzimu. Přinášíme
vám výčet těch nejžhavějších spolu s tipy, jak si je snadno osvojit.
Barva letošního podzimu:
Levandulová
Letošní podzim bude, co se barev
týče, výjimečný. Tradiční červenou, žlutou a hnědou barvu totiž
vystřídá levandulová, která se zaslouží o titul barvy podzimu. Přechod z barevné letní palety tedy
bude mírný a vůbec ne ponurý.

Máme pro vás 3 tipy,
jak spodní prádlo
kombinovat, nejen
v podzimních
outfitech:

Opasková mánie
Jestliže vás opaskový trend doposud minul, je na čase dát mu
šanci. Přehlídková mola doslova
zaplavila opasková vlna, která
jasně hlásí: Opásejte, co se dá.
Páskem nejenže zvýrazníte své
křivky, ale daným kouskům zároveň dodáte punc elegance. Podzimní trenčkoty, kabátky i sáčka si
navíc o pásek přímo říkají. Ideálně
tedy zkoušejte různé kombinace,
materiály i šíře pásků a uvidíte,
který efekt se vám nejvíce zalíbí.

1. Krajková podprsenka s bílou
košilí
Krajkové podprsenky či braletky
patří mezi kousky, které je opravdu škoda schovávat. Ideálně si je
oblečte pod bílou košili a buď
je nechte decentně vykukovat
z hlubšího výstřihu, nebo dokonce prosvítat. Ve zbytku outfitu
pak buďte konzervativnější a volte klasické černé kalhoty cigaretového nebo rovného střihu.

Přiznané spodní prádlo
Jestliže si potrpíte na krásné
spodní prádlo a pyšníte se krajkovými podprsenkami, saténovými
košilkami či zajímavě střiženými
braletkami, neschovávejte je pod
oblečením, ale ukažte je světu. Na
začátku podzimu k tomu navíc
máte perfektní podmínky, kdy
vyzývavost přiznaného spodního
prádla zmírníte lehkým sáčkem či
cardiganem.

2. Body + kostýmek
Elegantní dámské kostýmky nejrůznějších střihů i materiálů se na
podzim stanou žhavým trendem,
takže z kanceláře můžete vyrazit
rovnou na večírek a budete za
hvězdu. Stačí jen, když si místo
halenky vezmete krajkové body
a pouzdrovou sukni ke kolenům
vyměníte za zkrácenou verzi kostýmku. Kostýmek si žádá také
kvalitní černé punčocháče, ideálně naše ABSOLUT RESIST shape,
které nepouští oka, při pohybu

se neshrnují a jako bonus vám
jemně vytvarují bříško i zadeček.
Nakonec obujte lodičky, přidejte
třpytivé psaníčko a dovolte si cítit
se sexy.
3. Saténová košilka místo šatů
Že saténové noční košilky patří
jen do postele? Kdepak, tu v prodloužené délce si klidně oblečte místo šatů spolu s lehkým
sáčkem, které vás zbaví pocitu,
že vyrážíte ven v pyžamu. Pokud
se vám tento look zdá moc troufalý, vyzkoušejte jeho umírněnější
variantu. Saténovou košilku si oblékněte na obyčejné bílé tričko,
kterým v kombinaci s modrými
volně střiženými džíny vykouzlíte
ležérní, a přitom rebelský look.
Superdlouhé kabáty
A co by to bylo za podzim, kdyby
se alespoň jeden z trendů netýkal
kabátů. Podle nejnovějších kolekcí světových módních návrhářů
to vypadá, že letos nás kabáty
skutečně zahřejí, čemuž napomůže právě jejich prodloužená délka
a těžké materiály v čele s kvalitní
vlnou. Čím delší a dramatičtější
kabát si letos pořídíte, tím lépe.
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Vedeli
ˇ ˇ jste, že...
Raperka Sharlota se
stala hlavní ambasadorkou podzimní
kampaně našich
Crazy ponožek.

Náš Facebookový profil
BellindaOfficial bude mít
brzy více než 12 tis. fanoušků a i vy se můžete stát našimi fanoušky.
Navíc pravidelně vyhlašujeme soutěže o naše
novinky.

Slovo Bellinda pochází z latinského překladu “Bella Linda”
- názvu severočeského města
Krásná Lípa, kde byl podnik
založen.

Trendy ponožky se staly hitem jara
2019 a již nyní se můžete těšit na další
barevné varianty modrých a růžových
puntíků.

YOU FEST 2019
14. září 2019 se uskutečnil KAMIQ
YOU FEST v Praze v Holešovicích,
festival hudby, youtuberingu, gamingu, fresh foodu, módy a sportu.
Bellinda u toho nesměla chybět!
Na našem stánku jsme představili
nové vzory ponožek Crazy socks
2019. Soutěžilo se o Crazy tričko
a díky soutěžícím vzniklo mnoho
úžasných a krásných nápadů na
nové vzory těchto veselých, barevných a zábavných ponožek.
U našeho stánku také probíhal
"meet and greet“ s naší ambasadorkou Crazy ponožek Sharlotou.
Přišlo mnoho fanoušků a mohli se
vyfotit s Sharlotou v našem fotokoutku.
Již nyní se těšíme na příští ročník!

Nové
punčochové
kalhoty
S FORMUJÍCÍM
EFEKTEM
problematických
partií
a technologií
LYCRA®
TM
FUSION ,
díky které
NEPOUŠTÍ OKA.

#BellindaForYou

KAMIQ YOU FEST
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Ponožky jako hravý doplnek
ˇ
JAK JE KOMBINOVAT?

Věděli jste, že ponožky jsou oblíbeným
dárkem a zároveň skvělým módním
doplňkem? Ponožkami s originálním
a hravým potiskem nejenže dokonale
vyjádříte svou osobnost, ale také rozveselíte kancelář nebo kolemjdoucí
na ulici. Objevte v sobě opět kousek
dítěte a podívejte se, jak módní ponožky kombinovat.
Do mokasín, tenisek i sandálů
Aby se ponožky daly považovat za
módní doplněk, mělo by se jednat
o skutečně kvalitní a reprezentativní
ponožky, které jsou něčím výjimečné,
ať už svou barvou, vzorem nebo potiskem. Takové ponožky dokážou ozvláštnit i ten nejfádnější outfit a rozhodně si
zaslouží pozornost okolí. Nejvíce vyniknou v bílých teniskách, u pánů pak
v mokasínech, přičemž jako Češi konečně uplatníme i svou specialitu, ponožky
v sandálech. Právě nošení ponožek do
sandálů a pantoflí se stává světovým
trendem, který nyní nastolily zejména
norské blogerky a influencerky.
Je libo plameňáky, kaktusy nebo lamy?
Trh nabízí celou škálu ponožek s potisky i vzory, na které si jen vzpomenete, velké oblibě se těší hlavně motivy
zvířat, ovoce či známých animovaných
postaviček. Rostoucí popularitu bláznivých ponožek jsme vzali v potaz i u nás
v Bellindě a pro všechny ponožkové
nadšence jsme vytvořili speciální kolekci ponožek CRAZY SOCKS. Najdete
v ní barevné ponožky s motivem lam,
berušek, roztomilých kaktusů i plameňáků, jimiž perfektně vystihnete to, co
máte rádi, nebo to, jak se zrovna cítíte.

správné kombinování ponožek v podstatě neexistují žádná striktní pravidla, dokud ponožky barevně ladí se
zbytkem oblečení a vzorově se s ním
netlučou, působivý výsledek je zaručen.
V zásadě ale platí, že čím bláznivější
vzor a barvy ponožek zvolíte, tím umírněnější kousky si k nim vezměte. Jedině
tak splní svou roli – a sice upoutají pozornost. Pánové udělají nejlépe, pokud
originálními ponožkami oživí svůj oblek
a nechají ponožky rebelsky vykukovat
zpoza mokasín. U černého nebo tmavě
modrého obleku se řiďte svou fantazií
a nebojte se opravdu veselých kombinací, jako jsou ponožky s plameňáky,
horami, či dokonce foťáky. Extravagantnost barevného obleku ještě více
podtrhnete, pokud zvolíte ponožky
s motivem téže barvy, případně ji do
nich alespoň promítnete.

NOVINKA
Inovativní
punčochové
kalhoty se
stupňovanou
kompresí,
nepoznáte
pocit
unavených
nohou

Dámy mohou vsadit na jednoduchý
outfit sestávající se z jednobarevného vršku a kraťasů či sukně volnějšího
střihu, jemuž dominují veselé ponožky
s beruškami nebo kaktusy, vykukující
z bílých tenisek. Stylové kombinace
docílíte i celobílým outfitem, který dá
ponožkám maximálně vyniknout. Pokud
si na ponožky s bláznivými motivy zatím
netroufáte, zkuste obohatit svou sbírku
alespoň o károvaný vzor, s nímž se vaše
dny stanou veselejší.

Kam nosit bláznivé ponožky?
Nošení bláznivých ponožek rozhodně
nemusíte omezovat jen na tematickou
party nebo večírek. Jestliže vám to
firemní kultura dovolí, vyměňte fádní ponožky za ty hravé a chlubte se
s nimi v kanceláři klidně denně. Ostatně,
Hrajte si, ale opatrně
i spousta manažerů si tento trend rychVytvořit z originálních ponožek poule osvojila, jelikož právě ponožky jsou
tavou součást outfitu vyžaduje dávku
mnohdy tím jediným, čím mohou oživit
odvahy a zároveň smysl pro detail. Pro
jinak formální pracovní oděv.

#BellindaForYou
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Crazy ponožek není nikdy dost! Chtěli
byste vaši sbírku rozšířit o další veselý
pár? Nyní máte šanci vyhrát celý box
našich Crazy socks.
A podmínky jsou tak jednoduché!

1. Navlečte si vaše Bellinda Crazy ponožky a vyfoťte se
s nimi na místě, které je podle vás opravdu crazy!

BELLINDAOFFICIAL

2. Sdílejte fotku na vašem Instagramu, označte náš
profil @Bellinda_cz a přidejte hashtag #bellindaforyou.
3. Vylosujeme náhodně 3 výherce, kteří dostanou od nás
dárkovou krabičku 4 párů Crazy ponožek zdarma. Vybrané
fotky také nasdílíme na našem Instagram profilu!

BELLINDA_CZ

4. Soutěž probíhá do 31.1. 2020
Více o soutěži na www.bellinda.cz/soutez
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