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Editorial
Kedves Vásárlóink!

Az elmúlt időszak sajnos világszerte a COVID válság okozta korlátozásokkal telt el és ezalól a 
Bellinda sem volt kivétel. Nehezebben tudtuk bemutatni és eljuttatni Önökhöz új kollekciónkat, 
de hisszük, hogy tavasszal és nyáron minden megváltozik. Lesz alkalmuk kipróbálni újdonsága
inkat, ismét lehetséges lesz az üzletekben válogatni, vagy meglátogatni a kedvenc éttermeiket.

PLUS SIZE 
20 DEN

Ezeket az alkalmakat már most is várja a 20 denes 
PLUS SIZE harisnyamodellünk, amelyet elsősor-
ban a teltkarcsú hölgyek értékelhetnek majd. Az 
XL méret esetében ezeken a harisnyákon speciális 
hátulsó-, míg az XXL méret esetén elülső-, és 
hátulsó megerősítés is található.

Amennyiben a sportos elegancia rajongójává 
vált, úgy van az Ön számára néhány javaslatunk, 
hogyan érezheti magát kényelmesen úgy, hogy 
közben ne veszítse el nőiességét. 

Bővítjük az ECOSMART kollekciónkat. A biopa-
mutból készült fehérnemű megvásárlásával nem-
csak a természet felé, hanem a saját egészsége 
érdekében is fontos lépést tesz meg. Amennyi-
ben érzékeny bőrrel rendelkezik, úgy a biopa-
mutból készült alsónemű egyértelműen nem 
a szeszély, hanem a megfelelő öngondoskodás 
jele. A Bellindánál mi sem vagyunk a természet 
iránt közömbösek, így az új ajánlatainkban van 
szorítás nélküli kényelmes szegéllyel rendelkező 
ECO SMART COMFORT női zokni -most rózsaszín, 
fehér és fekete színben -, valamint ECOSMART 
IN-SHOE bokazokni is. 

Mint ahogy nem közömbös számunkra a termé-
szet, úgy az egész pandémia körül kialakult szi-
tuáció sem az, így úgy döntöttünk, hogy Bellinda 
textil arcmaszkokat ajándékozunk a Pardubicei 
Megyei Kórháznak, a szlovákiai nagyszombati 
kórháznak, a Motol Egyetemi Kórháznak, valamint 
a Heim Pál Gyermekkórháznak és rászorulókat 
segítő magyar alapítványoknak, akik köszönettel 
fogadták – ezért mi is nagyon hálásak vagyunk.

Kellemes időtöltést kívánunk a Bellinda magazi-
nunk elolvasásához!
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TEGYE MAGÁÉVÁ A SPORTOS ELEGANCIA TRENDJÉT!

Egyidejűleg szeretné magát kényelmesen érezni a ruháiban, de nem akarja elveszíteni a nőies
séget? Legyen a stílusa sportosan elegáns! Ha jobban kedveli a tornacipőt, mint a tűsarkút és 
a rövid szoknya sem jelent Önnek semmit, akkor ezt biztosan szeretni fogja! Hoztunk Önnek 
néhány tippet, hogyan sajátítsa el a sportosan elegáns divatot, hogy közben ne nyúljon mellé.

Sikkes és kényelmes

Mit nevezünk sportos eleganciának?
Először is foglaljuk össze röviden, mit kell el-
képzelni a sportos elegancia fogalma alatt. Az 
interneten számos ellentmondásos cikket ta-
lálhatunk, amelyek szerint nem létezik olyasmi, 
hogy sportos elegancia. Röviden: az ember 
vagy sportos, vagy elegáns – köztes állapot 
nem létezik. 

Csakhogy..., mi van akkor, ha a tornacipőhöz 
testhez álló ruhát veszünk fel, felöltünk egy 
lezser kabátot, a kezünkbe pedig egy elegáns 
retikült veszünk? Akkor valahol a sportos és 
kifinomult divat határán egyensúlyozunk. Egy 
olyan stílusról van szó, amelyben a tisztán nőies 
elemekkel támogatott kényelem kulcsszere-
pet játszik: elegáns ballonkabátok, melegítők, 
szoros felsők, napellenzős sapkák, platformos 
tornacipők és báli clutch retikülök. Ha az az ér-
zése, hogy a fenti darabok nem passzolnak 
össze, olvasson tovább!

A sportos elegancia alapszabályai
Ha két teljesen eltérő stílust szándékozik ötvöz-
ni, nagyon könnyű elcsúszni a divat faux paus-ja 
felé. Ebben az esetben könnyen úgy nézhet ki, 
mintha a fitnesz központból hirtelen elugrott 
volna egy üzleti találkozóra, de csak félig lett 
volna ideje átöltözni. Az alapszabály tehát így 
hangzik: kombináljon óvatosan és maradjon in-
kább a semleges színeknél, mint például a bézs 
(nude), a fehér, a szürke, a khaki vagy a fekete. 
A melegítő és a tűsarkú mondjuk nem lesz az 
igazi együtt, még akkor sem, ha Amerikában 
lehet, tíz pontot adnának rá.

Tornacipő ruhához és szoknyához
A sportosan elegáns ruhatárból semmiképp 

sem hiányozhat a tornacipő, az ún. sneakers, 
ideális esetben az egyszerű, letisztult fehér 
színű, amely mindenhez jól áll. A tornacipővel 
az egyébként kifinomult outfitet nyugodtan lá-
gyíthatja azért, hogy lezser felhangot kölcsö-
nözzön neki.

Tornacipőt nyugodtan viselhet szoknyához 
vagy kezeslábashoz. A hűvösebb napokon 
minden bizonnyal szüksége lesz minőségi ha-
risnyanadrágra. Javasoljuk, hogy szerezzen be 
legalább egy COOL 20 DEN-es harisnyát. A ha-
risnya ráadásul megerősített fenékrész nélküli, 
ezért ideális választás rövid szoknyákhoz.

Kulcsfontosságú darabok, amelyek nem hiá
nyozhatnak a sportosan elegáns ruhatárból
Mely alapdarabok kombinálhatók kiválóan, hogy 
stílusos szetteket alakítson ki belőlük?

• Bézs ballonkabát/kabát – tökéletesen mutat 
fehér tornacipővel és szabadidő felsővel.

• Boyfriend farmer – viselje szűk felsőkkel vagy 
lazább blúzokkal.

• Ceruzaszoknya – fekete vagy bézs.
• Fekete és fehér blézer – lehetőleg hosszabb és 

lazább fazonú, mivel a kényelem alap!
• Hosszú pliszírozott szoknya – egyszínű vagy 

leopárdmintás, amely kiegészíthető fehér tor-
nacipővel és bőrdzsekivel.

• Fehér, kapucnis szabadidő felső – a bézs kabát 
és fekete bőrdzseki alá is passzol. 

• Farmerdzseki – ideális esetben kicsit oversized. 
Univerzális darab, amely egyszerűen nélkülöz-
hetetlen.

• Elegáns kézitáska – válassza az ún. shopper 
bag-et fekete vagy bézs színben.

• Nagy méretű napszemüveg – elegáns, extrava-
gáns, röviden olyan, amely minden egyes look-ot 
egy szinttel magasabbra emel.



Tudta, hogy…
… a COTTON MAXX női zok
nijaink már fehér színben is 
elérhetőek

… az új PLUS SIZE harisnyanadrágunkat 
már influencerek sora kipróbálta, és na
gyon elégedettek vele. A szoknyavise
lésről nem kell lemondani néhány pluszkiló 
miatt, különösen most, tavasszal

… Jirka Kmoníček 
kisfiúként nem 
volt vékony, de 
a motivációnak és 
elhatározásnak kö
szönhetően 2018
ban az Év Férfijává 
választották. Jirka 
kipróbálta az Eco
smart boxeralsón
kat és zokninkat.

… a DIM márkánk alatt szopta
tós melltartót is ajánlunk, MA
TERNITY BRA néven. Próbálja 
ki, amennyiben Önt is az új kis
mamák között üdvözölhetjük!

Zdroj: @lucyadamkova

Zdroj: @jirikmonicek_official
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A pamut az egyik legelterjedtebb textil
anyag, és a 19. században még a teljes 
termelésének 80%át tette ki.  Az utóbbi 
években azonban termesztése vitákat 
váltott ki, és felváltotta az úgynevezett 
biopamut, amely sokkal környezetbará
tabb. Miért adjon esélyt Ön is a biopa
mutnak?

Amikor egy klasszikus pamut pólót veszünk 
fel, el sem tudjuk képzelni, hogy a gyártá-
sa mekkora terhet jelenthet a természet 
számára. A pamut hagyományos növény, 
amelyet ősidők óta termesztenek a mele-
gebb térségekben – a legnagyobb pamut 
ültetvények Törökországban, Kínában, 
Indiában, illetve Afrikában vannak. 

A klasszikus pamut termesztése megter
heli a természetet
A termesztése azonban sok buktatóval 
jár. A pamutnak ugyanis a növekedésé-
hez specifikus feltételekre van szüksége, 
sok vízre, ugyanakkor pedig kellő ellenálló 
képességre a kártevők ellen, amelyek sze-
retik megtámadni. A géntechnológiával 
módosított pamut ugyan mindezt jobban 
kezeli, a termesztésének környezetre és 

biológiai sokféleségre gyakorolt hatása 
pusztító. 

Ruházat ”egy csipetnyi kémiával”
Ha ehhez hozzáadjuk a műtrágyázást, 
a növényvédőszerekkel történő perme-
tezést és a vegyszeres kezelést magát 
a feldolgozást megelőzően és követően, 
megállapíthatjuk, hogy egy szép ruhadarab 
helyett inkább vegyszert viselünk. Nem 
csoda hát, hogy az organikus, vagy más 
néven fair trade pamut az utóbbi időben 
egyre inkább elterjedt kifejezéssé vált. 

Mit nevezünk biopamutnak?
Az organikus pamutot természetes úton 
termesztik és kizárólag természetes erő
forrásokat használnak fel a termesztésé-
hez és a feldolgozásához. Ahhoz, hogy 
a pamut BIO tanúsítvánnyal rendelkez-
zen, peszticidek nélkül kell termeszteni 
legalább 3 évig, és az ökológiai terme-
lésre vonatkozó nemzetközi előírásokkal 
össz hangban kell feldolgozni. A fair trade 
pamut termesztése során a gazdálkodók 
természetes védekezéseket alkalmaznak 
a kártevők ellen, minőségi komposzttal trá-
gyázzák, és általában kézzel gyűjtik be, ha 
pedig festik, akkor kizárólag természetes 
anyagokkal. 

MELYEK AZ ELŐNYEI ÉS MIÉRT TARTSUNK BELŐLE MI IS A RUHATÁRUNKBAN?

Organikus pamutból készült ruházat

Női biopamut zokni kényelmes szegéllyel.A férfiaknak pedig biopamut boxeralsóval sze
rezhet örömöt, amelyek kényelmesen viselhe
tőek és tökéletesen illeszkednek.



ÚJ
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ELÉRHETŐ ITT: WWW.BELLINDA.HU



Hanes Hungary Kft.
Baross u. 165.
H-2040 Budaörs
Hungary

Tel.: +36 23 418 107
e-mail: contact@bellinda.hu

www.bellinda.hu

#BellindaForYou
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ÚJ
ORGANIKUS PAMUT 
ZOKNI, KÉNYELMES 
SZEGÉLLYEL, SZORÍTÓ 
HATÁS NÉLKÜL

SZÍNVÁLTOZATOK

ÚJ

ORGANIKUS PAMUT 
ZOKNI, RÖVID
BOKAVÁLTOZATBAN

SZÍNVÁLTOZATOK


