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Editorial
Vážení zákazníci,
během zimy nebylo možné díky různým vládním nařízením a lockdownu pořádně provětrat 
Vaše připravené módní kousky, ale my věříme, že během jara a léta se již vše změní a bude-
te si moci vyzkoušet naše novinky a opět vyrazit na nákupy, za kulturou, do Vaší oblíbené 
restaurace.

Na tyto příležitosti se již na Vás těší v punčochovém zboží nové PLUS SIZE silonky o síle 20 
DEN, které ocení zejména plnoštíhlé ženy. U velikosti XL mají tyto punčochové kalhoty speciální 
zadní klín a ve velikosti XXL přední i zadní klín. 

Ale pokud jste se stala příznivkyní sportovní elegance, máme pro Vás několik tipů, jak se cítit 
pohodlně a zároveň neztratit ženskost.

Rozšiřujeme řadu ECOSMART. 
Pořízením oblečení z bio 
bavlny děláte vstřícný krok 
nejen k přírodě, ale i ke své-
mu zdraví. Pokud navíc máte 
citlivou pokožku, pak spodní 
prádlo z bio bavlny rozhodně 
není rozmarem, ale známkou 
správné sebepéče. Ani nám 
v Bellindě příroda není lhostej-
ná, proto u nás pořídíte nově 
dámské ponožky s netlačícím 
lemem ECOSMART COMFORT 
SOCKS v růžové, bílé a černé 
barvě a také kotníkové po-
nožky ECOSMART IN-SHOE 
SOCKS.

Jako nám není lhostejná příro-
da, nebyla nám lhostejná ani 
celá situace kolem pandemie, 
proto jsme se rozhodli věno-
vat naše textilní roušky do 
Krajské nemocnice Pardubi-
ce, Nemocnice v Trnavě na 
Slovenku a Fakultní nemoc-
nice Motol, která nám zaslala 
i krásné poděkovaní, za které 
moc děkujeme. 

Přejeme Vám příjemné chvíle 
při čtení našeho Bellinda ma-
gazínu!

2
3

Bellinda
Magazin
Jaro
2021

OSVOJTE SI TREND SPORTOVNÍ ELEGANCE

Chcete se cítit v oblečení pohodlně, ale zároveň neztratit ženskost? Vsaďte na styl jménem 
sportovní elegance. Pokud máte raději tenisky než podpatky a krátké sukně vám nic neříkají, 
pak si ho zamilujete. Máme pro vás tipy, jak si sportovně elegantní módu osvojit, a přitom 
nešlápnout vedle.

Chic a pohodlná

Co je sportovní elegance?
Nejprve si pojďme v krátkosti říct, co si pod po-
jmem sportovní elegance představit. Na interne-
tu najdete spoustu kontroverzních článků, které 
tvrdí, že nic jako sportovní elegance neexistuje. 
Buď jste zkrátka sportovní, nebo elegantní – nic 
mezi tím. 

Jenže..., co když si k teniskám obléknete přilé-
havé šaty, přehodíte přes sebe ležérní kabát 
a do ruky si vezmete elegantní kabelku? Pak 
se pohybujete někde na hraně mezi sportovní 
a sofistikovanou módou. Jedná se o styl, v němž 
hraje prim pohodlnost podpořená ryze ženskými 
prvky: Elegantní trenčkoty, tepláky, upnuté topy, 
kšiltovky, tenisky na platformě i plesová psaníčka. 
Pokud máte pocit, že tyto kousky nejdou dohro-
mady, pak čtěte dál.

Základní pravidla sportovní elegance
Hodláte-li kombinovat dva úplně odlišné styly, je 
velmi snadné sklouznout k módnímu faux paus. 
V tomto případě můžete snadno vypadat, jako-
že jste si odskočili z fitness centra na obchodní 
schůzku, ale stihli jste se převléknout jen na půl. 
Základní pravidlo tedy zní: Kombinujete opatrně 
a držte se spíše neutrálních barev, jako je béžová 

(nude), bílá, šedá, khaki nebo černá. Tepláky 
a jehly nejspíš nebudou to pravé ořechové, i když 
v Americe byste s nimi nejspíš zabodovali.

Tenisky k šatům i sukním
Ve sportovně elegantním šatníku by vám roz-
hodně neměly chybět tenisky, tzv. sneakersy, 
ideálně jednoduché bílé, které se hodí ke všemu. 
Teniskami jinak sofistikovaný outfit snadno "roz-
bijete“ a dodáte mu ležérní nádech.

Tenisky bez obav noste k šatům, sukním i ove-
ralům. Během chladnějších dnů se určitě neobe-
jdete bez kvalitních punčocháčů. Doporučujeme 
pořídit si alespoň jedny COOL 20 DEN. Jedná se 
se o klasické punčocháče bez zesíleného sedu, 
takže ideální volba ke krátkým sukním.

Klíčové kousky, které ve sportovně elegantním 
šatníku nesmí chybět
Jaké základní kousky se dají skvěle kombinovat 
a vykouzlíte z nich stylové outfity?

• Béžový trenčkot/kabát – vypadá perfektně s bí-
lými teniskami a mikinou.

• Boyfriend džíny – vezměte si je k upnutým topům 
i volnějším halenkám.

• Pouzdrová sukně – černá nebo béžová.
• Černé a bílé sako – nejlépe delší a ve volnějším 

střihu, pohodlí je základ!
• Dlouhá plisovaná sukně – jednobarevná nebo 

s leopardím vzorem, doplněná bílými teniskami 
a koženým křivákem.

• Bílá mikina s kapucí – sluší jí to pod béžovým 
kabátem i černým křivákem. 

• Džínová bunda – ideálně trochu oversized. Uni-
verzální kousek, bez kterého se neobejdete.

• Elegantní kabelka – vsaďte na tzv. shopper bag 
v černé nebo béžové barvě.

• Velké sluneční brýle – elegantní, extravagantní, 
zkrátka takové, které pozvednou každý váš look 
o úroveň výš.
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Věděli jste, že…
Bavlna je jedním z nejběžnějších textil-
ních materiálů a ještě v 19. století tvo-
řila až 80 % z jejich celkové produkce.  
V posledních letech ovšem její pěstování 
vzbuzuje kontroverze a nahrazuje ji tzv. 
bio bavlna, která je mnohem šetrnější k ži-
votnímu prostředí. Proč byste oblečení 
z organické bavlny měli dát šanci i vy?

Když si oblečeme klasické bavlněné tričko, 
ani nás nenapadne, jak moc velkou zátěž 
pro přírodu může jeho výroba představo-
vat. Bavlna je tradiční plodinou, která se 
v teplých oblastech pěstuje od nepaměti 

– největší bavlněné plantáže jsou přitom 
v Turecku, Číně, Indii, ale také v Africe. 

Pěstování klasické bavlny zatěžuje přírodu
Její pěstování však s sebou nese mnoho 
úskalí. Bavlna totiž ke svému růstu potře-
buje specifické podmínky, spoustu vody 
a zároveň dostatek odolnosti proti škůd-
cům, kteří ji tak rádi napadají. Geneticky 
modifikovaná bavlna sice tohle všechno 
zvládne lépe, avšak dopad jejího pěsto-

vání na životní prostředí a biodiverzitu je 
devastující. 

Oblečení se “špetkou chemie“
Když si k tomu přičtete umělé hnojení, po-
střiky pesticidy a chemickou úpravu během 
i po samotném zpracování, zjistíte, že na 
sobě máte místo hezkého kusu oblečení 
spíše kus chemie. Není tedy divu, že orga-
nická neboli fair trade bavlna je v poslední 
době čím dál více skloňovaným výrazem. 

Co je organická bavlna?
Organická bavlna se pěstuje přirozeným 
způsobem a k jejímu růstu i zpracování se 
využívají pouze přírodní zdroje. Aby bavl-
na získala BIO certifikaci, musí být pěsto-
vána bez pesticidů po dobu alespoň 3 let 
a musí být zpracována v souladu s meziná-
rodními normami pro ekologickou produkci. 
Zemědělci při pěstování fair trade bavlny 
využívají přirozené obrany proti škůdcům, 
hnojí ji kvalitním kompostem a většinou ji 
sbírají ručně, a pokud se barví, tak pouze 
přírodními látkami. 

JAKÉ MÁ PŘEDNOSTI A PROČ HO MÍT VE SKŘÍNI?

Oblečení z bio bavlny
… COTTON MAXX dámské 
ponožky máme nově i v bílé 
barvě

… naše nové PLUS SIZE punčochové kal-
hoty oblékla už řada influencerek a jsou 
s nimi moc spokojené. Není třeba se vzdá-
vat nošení sukní kvůli nějakému kilču navíc, 
zejména nyní během jara. 

… Jirka Kmoníček 
jako malý nepatřil 
mezi štíhlé kluky, 
ale díky motivaci 
a odhodlání se stal 
mužem roku 2018. 
Jirka vyzkoušel 
i  naše Ecosmart 
boxerky a ponožky. … nabízíme pod značkou DIM 

i kojící podprsenku MATERNITY 
BRA. Zkuste i Vy, pokud patříte 
mezi čerstvé maminky.

Dámské ponožky Ecosmart comfort socks z bio 
bavlny s pohodlným lemem.

Pánské polovičky potěší Bellinda Ecosmart 
boxerky z organické bavlny, které jsou příjemné 
na nošení a perfektně sedí.

Zdroj: @lucyadamkova

Zdroj: @jirikmonicek_official
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Menstruační
kalhotky

Ochrana až na 12 hodin.

Jak si vybrat v závislosti na síle? 

STŘEDNÍ Bikini
Medium flow

SILNÝ Bikini
Heavy flow

STŘEDNÍ Shorty
Medium flow

SILNÝ Shorty
Heavy flow

P R AT E L N É

Po celou dobu menstruace

ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT!ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT!
Noste menstruační kalhotky jako normální kalhotky, 

jsou diskrétní pod vaším oblečením!

Na sport

Vyperte na 30 °C
Důkladně opláchněte
ve studené vodě

1 2

Sušte na vzduchu

3

Jak udržovat vaše menstruační kalhotky?

Obzvláště savé

Kombinace různých materiálů:

Měkká bavlna je v přímém kontaktu s pokožkou. 
Odvádí tekutinu do vnitřku kalhotek díky speciálně 
navržené látce.

1

4

3

2

Na den nebo na noc

Samostatně nebo jako doplněk

Vsákne tekutinu díky absorpční froté tkanině.

Zadržuje tekutinu díky nepropustné vrstvě.

Vrchní materiál neutralizuje zápach.

Při prvním použití doporučujeme nosit produkt
na doma, abyste zjistila, který produkt vám lépe vyhovuje. 

NOVINKA

ZAKOUPÍTE NA WWW.BELLINDA.CZ
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NOVINKA

PONOŽKY Z BIOBAVLNY 
S POHODLNÝM LEMEM, 
NEZPŮSOBUJÍ OTLAKY

BAREVNÉ VARIANTY

NOVINKA

PONOŽKY Z BIOBAVLNY 
V KRÁTKÉ KOTNÍKOVÉ 
VARIANTĚ

BAREVNÉ VARIANTY


