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Szerkesztői levél
Kedves Vásárlóink!
A tél lassan búcsúzik tőlünk, a tavasz pedig türelmetlenül kopogtat az ajtón. Mi a Bellindánál 
nagyon boldogok vagyunk, mert közeledik a népszerű nejlonharisnya-szezon, és bemutat-
hatjuk Önnek a kínálatunk legújabb termékeit, sőt, az új fehérnemű-trendjeinket is. De nem 
feledkezünk meg a férfiakról és a sport szerelmeseiről sem, ezért ne habozzon átböngészni 
a teljes magazint, amely az Ön útmutatója lesz minden hírhez.
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HOGY SOKÁIG TARTSANAK?

A harisnyák és harisnyanadrágok valószínűleg a női ruhatár legkényesebb darabjai. Ismerős 
a helyzet – épp a kedvenc szoknyáját szeretné felvenni, de sehol nem talál egy ép harisnyát 
hozzá. Ha pedig felvesz egyet, egész nap azon aggódik, nehogy elszakadjon. Ismerősen hang-
zik? Akkor biztosan értékelni fogja a harisnyák vagy harisnyanadrágok ápolására vonatkozó 
tippjeinket, hogy a lehető leghosszabb ideig szépek maradjanak. 

Hogyan kell ápolni a harisnyákat 
és harisnyanadrágokat,

Válasszon minőségi darabot
Mielőtt megnéznénk, hogyan kell a harisnyát 
mosni, vegyük sorra az alapokat. Már azzal, ha 
jó minőségű harisnyát vagy harisnyanadrágot 
választ, jelentősen meghosszabbíthatja azok 
élettartamát. Különböző típusú anyagok lé-
teznek, a klasszikusoktól kezdve, mint például 
a poliamid vagy a nejlon, egészen a fenntart-
hatóbbakig, mint a biopamut vagy a bambusz. 
Ha poliamidot választ, akkor lehetőleg olyat, 
amelynek nagyobb a grammsúlya, és speciá-
lisan gyártott szálakkal rendelkezik, amelyek 
jobb minőségűek, és megakadályozzák a sze-
mek elfutását is. Higgye el, hogy a népszerű 
ABSOLUT RESIST nejlonharisnyáink meggyőzik 
erről. 

Hogyan kell megfelelően mosni a nejlonha-
risnyát?
A harisnyanadrágok mosása általában nagy 
fejtörést okoz. Jó néhány nő inkább egyáltalán 
nem teszi be a harisnyáját a mosógépbe, és 
csak kézzel mossa. Természetesen ez is egy 
lehetőség. De mindenképpen érdemes tudni, 
hogy a mosógép nem tesz kárt a harisnyában, 
ha a megfelelő technikát választja, és betart 
néhány tanácsot:

Meglepő módon az öntartó harisnyanadrágot 
(combfixet) mosógépben is moshatja anélkül, 
hogy attól kellene tartania, hogy emiatt majd 
nehezebben tart. Éppen ellenkezőleg, a ra-
gasztócsík tulajdonságai mosással helyreáll-
nak, és a harisnya úgy illeszkedik majd, mint 
ha ráöntötték volna.

A harisnya tárolása
A harisnyák is megérdemelnek egy kis gondo-
zást a tárolás során. A csúnya kis galacsinokat 
valahol a melltartó és a bugyi között összega-
balyodva nehéz lesz megtalálni, ráadásul elég 
egy kis kampó a fém melltartópánton, és máris 
elfut a szem! A fehérnemű-rendszerező szintén 
praktikus eszköz, amely lehetővé teszi, hogy 
a harisnyáit szín vagy típus szerint különítse 
el. Egyszerűen hajtsa őket tekercsbe, és rakja 
felállítva egymás mellé. 

Elfutott szem a harisnyán – mi a teendő?
Még ha tökéletesen vigyáz is a harisnyára, 
előbb-utóbb egy lyuk vagy egy elfutott szem 
szegheti kedvét. A lyukas harisnyák vagy ha-
risnyanadrágok kezelésének több módja is van. 
Bevetheti a régi jó hajlakkos vagy körömlakkos 
trükköt, hogy a szakadást egyszerűen lekezelve 
állítsa meg.

A női fehérneműinket kiegészítettük egy új, friss OH MY BELLINDA szettel, 
tavaszi tónusokban és egy újratervezett címkével, az új harisnyaáru-dobozok 
grafikájának stílusában. A párnázott melltartó kényelmes anyagból készült, 
egyszerű számozással S-től XL-ig, kivehető párnákkal és díszes szegéllyel. 
A melltartóhoz S-től XL-ig terjedő méretű bugyi is rendelhető.

Ön is azok közé tartozik, akik gondolnak a környezetre és szeretik a kényelmet? 
Ezért ne habozzon, és próbálja ki a Bellinda DIM menstruációs bugyit. A kínála-
tunkban megtalálja az éjszakai és nappali változatot is, két szabásvonallal 

– klasszikus és boxer változatban. A bugyi diszkréciót és 
biztonságérzetet garantál. Hogyan is 
működik tulajdonképpen? Tudjon 
meg róla többet az 5. oldalon.

Ecosmart termékcsaládunk tovább-
ra is új színekkel és szabásvonalakkal 
bővül, tavaszra pedig az ECOSMART 
IN-SHOE férfi bokazoknival készül-

tünk. Az ökológiai zoknihoz továbbfejlesztett csomagolás 
is készült, eltávolítottuk a műanyag kampót, és a címkébe 
integrált kialakítással cseréltük ki, amely továbbra is lehe-
tővé teszi a bolti felakasztást. 

DIM SPORT – ez a neve új férfi és női fehérnemű és zokni sportmárkánknak. Sportzoknik, boxe-
rek és sportmelltartók nagy választékát kínálja. A fehérneműk gyártásánál alkalmazott X-temp 
technológia ideális hőmérsékleten tartja a testet sportolás közben. 

Kellemes perceket kívánunk Bellinda Magazinunk olvasása közben!

BELLINDA TIPP

Előnyösen vásárolhat harisnyákat 
itt: www.bellinda.hu

• a harisnyát mindig mosózsákban 
mossa, hogy ne akadjon bele 
a mosógép dobjába vagy más 
szennyesbe,

• kímélő vagy kézi mosóprogra-
mon, legfeljebb 30 ̊ C-on mossa,

• olyan folyékony mosószereket 
használjon, amelyek nem hagy-
nak maradványfoltokat a ruhá-
kon,

• ne használjon öblítőt,
• soha ne szárítson harisnyát szárí-

tógépben vagy fűtőtesten.

A tavaszi napok kellemesebbé 

tételéhez nem csak újdonsága-

inkat, hanem mindent, beleért-

ve az akciós termékeket is 15% 

kedvezménnyel vásárolhatja 

meg a ww.bellinda.hu oldalon.

KÓD: BEL15

AJÁNDÉK ÖNNEK
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Tudta-e, hogy…
HOGYAN MŰKÖDNEK?

Bellinda menstruációs bugyik
… az elmúlt évben felfrissítet-
tük webáruházunk megjelené-
sét? Próbálja ki az új vásárlási 
élményt a www.bellinda.hu ol-
dalon, 3500 Ft feletti vásárlás 
esetén a kiszállítás ingyenes.

… modellünkkel, Klárával már há-
rom szezon óta fotózunk együtt, 
idén pedig egy másik ismert mo-
dellel, Tereza Budkovával bővült 
a csapat. A két, szőke és fekete 
hajú lány végigkíséri az olvasókat 
az egész magazinon át.

… a nők több mint 50%-
a még mindig szégyell 
beszélni a menstruá-
cióról? Menstruációs 
bugyinkkal készek va-
gyunk változtatni ezen 
az állításon

Legyen részese fenntartható 
termékeinknek az új Personal 

Care vonalból és egyszerűsítse 
le életét!

Próbálja ki menstruációs bugyinkat a hagyományos hi-
giéniai termékek helyett. Az új termékeink kényelmet, 
biztonságot, diszkrétséget kínálnak öltözéke alatt és 
a környezetünket kímélik:

Nappal vagy éjszaka
Önmagában vagy kiegészítésként
A menstruáció teljes időszaka alatt
Sportoláshoz és aktív életmódhoz

… a Facebookon is követhet 
bennünket a bellinda.hu olda-
lon, valamint az Instagramon, 
a bellinda_hungary alatt?

COTON STRET
CH

Midislip
normal

Midislip
strong

Boxer
normal

Boxer
strong
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BIZTOS, HOGY A MEGFELELŐT HORDJA?

A sportmelltartó típusai
Amennyiben az idei fogadalma a rendszeres testedzés volt és ezt tartja is, úgy minden bizonnyal 
a ruhatára jelentős részét teszik ki a sportmelltartók. Azonban ennek a ruhadarabnak többféle 
változata is létezik, és ha az egyik tökéletes viselet a jógához, az nem jelenti azt, hogy kényelmes 
viselet futás közben is, pláne nem azt, hogy egészséges. Így el is érkeztünk a kérdéshez: biztos, 
hogy a helyes sportmelltartót hordja?

Jóga, fitnesz vagy futás?
A megfelelő sportmelltartó kiválasztásának legfontosabb feltétele a kívánt mozgásforma típusa. 
Ettől kezdve válik fontossá a melltartó támogatása és puhasága. A jógához használatosak például 
sokkal puhábbak és szabadabb mozgást biztosítanak, mint azok a sportmelltartók, amelyek na-
gyobb fizikai erőfeszítésnek vannak kitéve és amelyeket dinamikus mozgáskor hordunk - ezek sokkal 
erősebbek és ruganyosabbak. A szabály itt az, hogy minél nagyobb a mellméret, annál erősebb 
sportmelltartóra van szükség. Csak így lehet kivédeni a mellet tartó izmok sérülésének kockázatát.
  
Milyen az idális sportmelltartó anyaga? Abszorbens és kényelmes.
Annak érdekében, hogy a sportmelltartó jól betöltse funkcionalitását, a típus mellett érdemes 
figyelmet szentelnünk az anyagnak is. A minőségi sportmelltartó anyagának jó nedvszívó képes-
séggel rendelkezőnek kell lennie, ideálisan poliészter, poliamid és elasztán kombinációja (DIM 
SPORT Padded Crop Top) teszi ezt lehetővé. Ebben az esetben a sportmelltartó sehol nem karcol, 
nem sért és a sportolás egy abszolút élménnyé válik, legyen az bármi!

A SPORTMELLTARTÓKAT AZ ALÁBBI TÍPUSOK SZERINT TUDJUK OSZTÁLYOZNI:

KOMPRESSZIÓS SPORTMELLTARTÓK
Az első csoportba tartoznak azok a  sportmell-
tartók, amelyekbe a fejen áthúzva bújunk bele 
(így nincsenek megerősítve). Ezeket kompresz-
sziós melltartónak nevezzük. Leginkább nem, 
vagy csak enyhén megerősített kosarakkal ren-
delkeznek, ezért különösen alkalmasak olyan 
könnyedebb tevékenységekre, mint a jóga, 
a pilates, vagy általában a kisebb mellű nők 
számára megfelelő. Főképp jógázás közben 
fogja értékelni, ha a melltartó varrása nem za-
var és rendkívüli kényelmet nyújt, ahogy a mi 
szuper kényelmes EASY melltartónk. Nemrég 
bővítettük a sportmelltartók kínálatát széles 
szegélyű DIM SPORT sportmelltartókkal, ame-
lyek kellő tartást biztosítanak sportolás közben, 
miközben tökéletesen elvezetik a nedvességet. 
Ezenkívül a varrat nélküli szabás tökéletesen 
illeszkedik a bőréhez
 A kompressziós sportmelltartók gyakran nyúj-
tanak vonzó megjelenést. Az alsó vagy középső 
támogatásnak köszönhetően kevesebb anyag-
felület jut a hátrészre, így érdekesebbé téve 
azt. Például a megerősített Seamless Padded 
Crop Top melltartó is büszkélkedik ezzel a tu-
lajdonsággal.

AMELYET KÁR LENNE KIHAGYNI 2022-BEN.

5 fehérnemű trend,
A tavalyi év gyorsan eltelt, mi pedig már hagyományosan adunk egy kis ízelítőt a trendekből, 
amelyekre az elkövetkező évben számíthat. Biztosan sokaknak örömöt okoz majd, hogy 
a fehérneműk birodalmában elsősorban a komfort viszi majd a prímet. A merész színek és 
a vintage hangulatú anyagok is nagy szerepet kapnak. Mi egyéb számít még trendinek? 

1. A kényelem mindenekfelett
Valószínűleg nem kerülte el az Ön figyelmét 
sem, hogy az utóbbi időben a fehérneműbol-
tok nem annyira azt harsogják, hogy ”Legyen 
csábító és szexi”, hanem inkább azt, hogy ”Ké-
nyeztesse magát a kényelem és komfort ér-
zetével”. Ez pedig nagyszerű. Nyilvánvalóan 
a világjárvány hulláma is nagy hatással volt erre, 
amely kétségtelenül a ruhatárunkban is megje-
lenik. A kényelmes otthoni ruházat az ismétlődő 
lezárások alatt szinte az egyenruhánkká vált, 
és hamar hozzá is szoktunk. Számos márka, 
a lingerie szegmensbe tartozókat is beleértve, 
minderre komfortosabb szabásvonalakkal és 
kellemesebb anyagokkal reagál.

Ön is a kényelmet részesíti előnyben? Tegye 
magát boldoggá egy új fehérneművel, amely 
szó szerint egybeolvad a bőrével. Újdonságként 
az OH MY BELLINDA melltartóval és hozzá illő 
bugyival rukkoltunk elő, mely tökéletes talál-
kozása a komfortérzetnek és a kényelemnek.

2. Merész és újszerű színek
Ami a színeket illeti, a fekete, a fehér, a bézs, de 
a piros is klasszikusnak számít a fehérneműk 
között. A 2022-es tavasz azonban a minták 
és színek sokkal színesebb palettáját hozza 
magával, ami játékosságot visz az egyes da-

rabokba. A minták terén megjelenik a virág-
motívum, a geometrikus formák és a merész 
neonszínek is.

3. Alsónemű öko gyapjúból
Az ökológia nem csak a divatiparban számít fon-
tos témának. Számtalan márka és divatlánc kínál 
már zöldebb választási lehetőséget, legyen szó 
fehérneműről vagy fürdőruháról. A cél a hulla-
dék mennyiségének csökkentése és a bolygót 
kevésbé terhelő, újrahasznosítható anyagok 
használata. Kínálatunkban további környezet-
barát módon gyártott alternatívákat is találhat. 
Ezek közé tartoznak például a boxeralsók az 
ECOSMART termékcsaládból.

4. Egy kis nosztalgia
A fehérneműk már elég régóta meglovagol-
ják a retró hullámot, erről már olvashatott egy 
korábbi cikkünkben is. Jövőre sem lesz ez 
másképp. Az anyagok könnyedebbek lesznek, 
a horgolt csipke és a finom virágmintákból álló 
guipure csipke dominál majd rajtuk. A finom fe-
hérneműk még inkább vintage jelleget kapnak, 
a finom pasztellszíneket pedig sötét, drámai 
árnyalatokkal teszik kontrasztossá, amelyek 
egyetlen férfit sem hagynak hidegen.

5. A magas derekú bugyi ismét sláger 
És itt van, újra és újra. A magas derekú bugyik 
ismét szót kérnek. Első fellendülésüket 1970-
ben élték meg, és azóta folyamatosan vissza-
térnek a divatba. Tagadhatatlan, hogy szuper 
képességük van arra, hogy elfedjék a kisebb 
hiányosságokat, és kiemeljék, amit kell. Válasz-
sza például az ultrakényelmes Cotton Formslip 
darabot, amely finoman formálja a hasat és 
nem vág be.

NEM KOMPRESSZIÓS SPORTMELLTARTÓK
Amint egy mozgásigényesebb sport mellett 
döntene (úgy, mint futás, tenisz vagy erőnlé-
ti edzés), szüksége lesz az úgynevezett nem 
kompressziós melltartóra. Ennek a típusnak az 
a jellegzetessége, hogy a háton be lehet kap-
csolni, éppúgy, mint a hagyományos melltartót, 
és ennek köszönhetően a nagyobb fizikai erő-
kifejtés során biztosabb támasztékot ad. Meg-
lepő módon a legnagyobb támasztékot az alsó 
szegély nyújtja, így a támasztófunkció annál 
nagyobb, minél szélesebb ez a rész.

ÚJ
www.bellinda.hu
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