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Szerkesztői levél
Kedves Vásárlóink!
Reméljük, élvezetesen telt az idei gyönyörű meleg nyár, amely azonban egy szempillantás 
alatt véget ért, helyébe pedig megérkezett az ősz hűvös szellővel, a tél pedig már a sarkon 
kopogtat. Mi a Bellindánál egy meleg kényeztetéssel készültünk az Önök számára téli zoknik 
formájában, amelyek igazán kellemesen melegítik majd a lábat.

Az EXTRA WARM téli zokni három színben, az EXTRA SOFT zoknival és a meleg HOME SHOES 
papuccsal együtt biztosan hűséges társai lesznek, amikor könyvet olvas vagy kedvenc tévémű-
sorát nézi (vagy a fiatalabb generáció esetén a TikTokot és az Instagramot) a hosszú téli estéken.

A karácsonyi csomagolású Crazy zoknik már szerves részét képezik őszi kínálatunknak, és 
hisszük, hogy sokaknak szereznek örömet a karácsonyfa alatt. 

Azok, akik nem akarnak búcsút mondani a főként nyáron megszokott szoknyák viselésének, 
értékelni fogják a WINTER 100 DEN téli harisnyanadrágot a WINTER LEGGINGS 100 DEN leg-
gingsszel együtt, idén új színekben is – sötétszürke és kék változatban.

Menstruációs alsóinkat és Ecosmart termékcsaládunkat már ismerheti a magazin legutóbbi 
számából, és nagyon örülnénk, ha a Bellinda közösségi oldalán megosztaná a termékeink 
viseléséről készült fotókat és kommenteket.

Kellemes időtöltést kívánunk Bellinda Magazinunk új lapszámának olvasása közben!
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CSILLOGÁS, SPORTOS LUXUS ÉS NAGYMAMA PULÓVEREK

A trendek arról híresek, hogy folyamatosan háttérbe szorulnak, majd visszatérnek. Nincs ez 
másképp a 2022-es őszi és téli divatinspiráció terén sem. Hogyan tesz jó szolgálatot idén a 
nagymama pulóvere, és miért a tűsarkú a legjobb választás a melegítőnadrághoz? Ne hagyja 
ki a legfrissebb beszámolót a divatbemutatók kifutóiról.

2022-es őszi trendek:

1. Csillámok mindennapi viseletre
Idén a kifutók egy holdfényes karácsonyi va-
csorához hasonlítottak. A csillámok, flitterek és 
fémes anyagok áradata magabiztosan bizonyítja, 
hogy a csillogó divat nem csupán az ünnepek 
kérdése. Az olyan márkák, mint a Burberry, a Gi-
venchy és Christian Cowan a New York-i, milánói 
és párizsi divatheteken mutatták be, hogyan 
értelmezik a legújabb trendeket. 

Meg kell hagyni, a barátnőnkkel való borozga-
táskor vagy egy éjszakai bárban töltött éjszakán 
a csillámló koktélruha viseléséhez kell egy kis 
bátorság. Másrészt viszont kár, hogy évente 
csak egyszer adunk neki esélyt, nem gondolja?

2. Sports luxe divat
Ha a Covid-korszak adott nekünk valamit, ak-
kor az minden bizonnyal a bátorság volt, hogy 
melegítőnadrágot és szakadt hatású ruhákat 
viseljünk bárhol máshol is, mint a ház előtt, ami-
kor kivisszük a szemetet. A kényelmes viselet 
után nehéz újra megszokni a szűk öltönyöket és 
a szűk farmereket, viszont a világ divattervezői 
szerencsére tudomásul veszik ezt. A sportos 
divat így olyan trenddé vált, amely valószínű-
leg nem fog csak úgy eltűnni. Az olyan ikonikus 
márkák, mint a Prada vagy a Tory Burch koncep-
ciójában ez főként az úgynevezett sports luxe 
(sportos luxus) divatot jelenti, amelyben a spor-
tos darabokat dizájner darabokkal kombinálják. 

És hogy néz ki mindez a gyakorlatban? Szatén 
túranadrág, tűsarkú cipővel és a kedvenc re-
tiküllel.

3. Miniszoknya
Ami a miniszoknya trendet illeti, a tervezők (és 
a férfiak) véleménye elég egyértelmű: minél 
rövidebb, annál jobb. Ha azonban zavarja, hogy 
térd felett ér, válasszon hosszabb változatot. 
Nem kell aggódnia, a kínálatunkban szereplő 
WINTER 100 DEN téli harisnyanadrág melegen 
tartja majd.

4. Óriási kötött holmik
Fogadjunk, hogy minden nő rejteget legalább 
egy bolyhos pulóvert a szekrényében, amit 
csak otthon, a tévé előtt visel, mert úgy néz ki, 
mintha a nagyitól örökölte volna. Itt az ideje, 
hogy megmutassuk a világnak ezeket az an-
tiszociális darabokat is – mert, ha épp divatban 
vannak valamilyen kötött darabok, akkor azok 
főként az extrémebbek. A túlméretezett puló-
verekhez keressen egy nagy sálat vagy kötött 
szoknyát is.  

5. Hatalmas kabátok
Ha az őszi szezonban egyetlen darabba fektet-
ne be, szerezzen be egy minőségi gyapjúka-
bátot. A kabátok trendjei nem sokat változnak, 
a szabásvonalakat tekintve pedig továbbra is a 
túlméretezettek dominálnak. A fekete és a bézs 
még mindig biztonságos választás, de ne féljen 
egy színes változathoz nyúlni, hogy feldobja 
vele a borús utcát. Narancssárga, lila vagy sárga 
színű kabátban jobban fog ragyogni, mint maga 
Madonna a színpadon. 

Könnyű elcsábulni az új divatdaraboktól az 
üzletekben, de óvakodjon az elhamarkodott 
vásárlástól. Vegye figyelembe, hogy a ruhák 
illeszkednek-e a stílusához, és könnyen kombi-
nálhatja-e őket. A divatrendőrség valószínűleg 
nem fogja ellenőrizni a trendek alkalmazását, de 
így sem kell őket bosszantani. 

tiküllel.



Tudta-e, hogy…
... mostantól webáruházunkban 
a francia DIM márka alatt gyerme-
kek részére is kínálunk terméke-
ket - bodyk és overálok születéstől 
kezdve 1,5 éves korig.

... igyekszünk mindenkire gon-
dolni, ezért számos harisnyanad-
rágunkat XL méretben is elér-
hetővé tettük (pl. Winter 100, 
Winter Leggings 100, Matt 40, 
Fascination 15).

... az összes újdonságként megje-
lenő férfi boxeralsónkat műanyag 
nélküli, környezetbarát csomago-
lással láttuk el. A műanyag kampót 
papír akasztóra cseréltük, amely 
a termék csomagolásának része-
ként valósul meg.

... a modelljeinkkel készült 
képeket egy botanikus kert-
ben, fűtött üvegházban, 
egzotikus növényekkel fo-
tóztuk.

... mostantól webáruházunkban 
a francia DIM márka alatt gyerme-
kek részére is kínálunk terméke-
ket - bodyk és overálok születéstől 

... az összes újdonságként megje-
lenő férfi boxeralsónkat műanyag 
nélküli, környezetbarát csomago-
lással láttuk el. A műanyag kampót 
papír akasztóra cseréltük, amely 
a termék csomagolásának része-
ként valósul meg.



EGY MELEG SIMOGATÁSEGY MELEG SIMOGATÁS
EXTRA WARM SOCKS

Extra meleg téli zokni 
gyapjú belsővel a láb 
tökéletes melegéért.

EXTRA SOFT SOCKS
Nagyon puha és meleg 

téli zokni.

Kényelmes meleg 
otthoni cipő szilikonos 
talppal csúszás ellen.

 #BellindaForYou

HOME SHOES

4
5

Bellinda
Magazin
Ősz/Tél
2022



HOGYAN TEHETJÜK HOSSZÚ TÁVON IS SZÓRAKOZTATÓVÁ?

Otthoni edzés: 
Bár a járvány alábbhagyott, az új szokásokhoz való alkalmazkodás a mai napig tart. A nappalik 
nemcsak irodákká, hanem edzőtermekké is váltak. Ha Ön is főleg otthon szokott edzeni, és 
inkább elkerüli a zsúfolt fitnesztermeket, olvasson tovább. Tippeket adunk, hogy motivált 
maradjon, hogy hosszú távon is a legtöbbet hozza ki az otthoni edzésből. 

Nemcsak az elfoglalt szülők, hanem azok is, akik szeretik a magánéletet a testmozgás közben, 
értékelni fogják a lehetőséget, ha anélkül edzhetnek, hogy el kellene hagyniuk a házat. Az 
otthoni testmozgáshoz mindössze egy kis helyre, egy fitnesz szőnyegre, esetleg súlyzókra és 
legalább egy csipetnyi motivációra van szüksége. Értékelni fogja az edzőterembe utazás helyett 
megspórolt időt, valamint számos más előnyt is:

• nem fogja korlátozni az edzőterem nyitvatartási ideje – akkor tornázhat, amikor csak akar,
• nem kell arra várnia, hogy gépek váljanak szabaddá, vagy hogy helyet szabadítsanak fel 

az órákon,
• közönség nélkül formálhatja a testét, és kizárólag saját magára koncentrálhat,
• pénzt takarít meg, amit kifizetne a csoportos órákra és a fitneszbérletre,
• az edzést a hangulatához és az aktuális fitneszcéljaihoz igazíthatja.

Az otthoni edzés nem való mindenkinek
Igen, az otthoni edzés nem felel meg mindenkinek. Ha Ön is inkább csapatjátékos, és motiválja 
a környezetében lévő fitneszrajongók látványa, akkor valószínűleg belefárad majd a négy fal 
között egyedül végzett edzésbe. Ahhoz azonban, hogy az otthoni testmozgás hosszú távon is 
fenntartható legyen, olyan szokássá kell tennie, amelyet már alig vár. A napi rutinok azért nagy-

az edzést a hangulatához és az aktuális fitneszcéljaihoz igazíthatja.



szerűek, mert automatizálja őket az ember, és nem kell kényszerítenie magát rájuk. A sztereotípia 
buktatója azonban az unalom és a kiégés. Hogyan alakítsunk ki tehát olyan edzésprogramot, 
amely magával ragad és nem enged el?

1. Alakítson ki kellemes fitneszkörnyezetet
Nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy 
kiürítsen otthon egy szobát, és felszerelje fu-
tópaddal, szobakerékpárral és súlyzókkal. Ez 
azonban egyáltalán nem számít. Bőven elég 
hozzá már egy kis sarok is, akár a nappaliban, 
akár a hálószobában, egy tornaszőnyeggel, 
egykezes eszközökkel, esetleg egy kis dísz-
növénnyel felszerelve.

2. Tervezzen
Az intuitív testmozgás jó lehet, különösen ak-
kor, ha sok felelősséget cipel a vállán, vagy 
ha egészségügyi problémákkal küzd, és soha 
nem tudja pontosan, hogyan fogja magát 
érezni   egy adott napon. Igyekezzen tehát 
legalább olyan napokat kijelölni, amikor időt 
szán a testmozgásra. A naplójába konkrét gya-
korlatokat is betervezhet, de beiktathat futást 
vagy más olyan szabadtéri tevékenységeket 
is, amelyek örömmel töltik el. 

3. Váltogassa a tevékenységeket
A jóga rabjává vált? Fantasztikus. Megtalálta 

GYERMEK SZORTIMENT 
ÉS NŐI SPORTNADRÁG 

ÚJDONSÁGOK
A www.bellinda.hu 

OLDALON
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a kedvenc oktatóját a YouTube-on? Remek. 
Ha sikerült rátalálnia arra, ami igazán tetszik, 
az már fél győzelem. Ahogy már az elején is 
említettük – egy hosszú távú sztereotípia töb-
bet árthat az elménknek, mint amennyi örö-
met okoz. Ezért javasoljuk, hogy váltogassa 
az edzéstípusokat, vagy időnként próbáljon 
ki valami újat – a jógához vegye hozzá a pila-
test, vagy szerezzen be új fitneszeszközöket. 
A klasszikus súlyzók vagy egy labda mellett 
próbálja ki például a kettlebellt vagy a súlyo-
zott gumiszalagot.

4. Tegye magát boldoggá
A legjobb motiváció a testmozgásra természe-
tesen a belső. Néha előfordulhat, hogy nincs 
kedve a testmozgáshoz, ráadásul a belső fe-
gyelem is hirtelen szabadságra megy. Ilyenkor 
segíthet a rövid távú motiváció új fitneszruhá-
zat vagy étrend-kiegészítők formájában. Sze-
rezzen magának örömöt egy új sportmelltartó-
val - EASY BRA - vagy varrás nélküli bugyival, 
amely kényelmesen tartja majd edzés közben.
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