moda

bielizna, Choć ukryta,
nie jest przypadkowym
elementem garderoby.
Wybierana z namysŁem,
dopasowana do sylwetki,
podkreśli to, co masz
najpiękniejszego.
Wyeksponuje zalety figury,
odwróci uwagę od wad.

twój problem

mały biust/duży biust
Są proste sposoby na to, by biust zbyt obfity
wydawał się mniejszy, a drobny przybrał
na wadze. Wybierz fason biustonosza,
w którym poczujesz się pewnie i seksownie.

tekst monika klimczak

casual
mały
biust

rada

stylisty

Esotiq,
68 zł + 24,90 zł

Wypróbuj biustonosz
w wersji „plunge”
– z niskim mostkiem,
zbliżający piersi do siebie,
z ukośnym szwem miseczki
oraz podnoszący piersi, nisko
zabudowany – „half cup”.
Sprawdzi się też push-up
– zbiera piersi do środka,
wypycha je do przodu.
Jeśli dodasz wkładki
z gąbki lub silikonu, biust
będzie okazalszy.

sportowa
mały
biust

duży
biust

rada stylisty

Dla dużego biustu – góra z wbudowanym stanikiem i wzmocnieniem
między łopatkami. Mały biust może sobie pozwolić na miękki, designerski
model bez wewnętrznej wkładki podtrzymującej piersi. Biustonosz
musi być jednak stabilny, np. z szerszym pasem pod biustem.

na wieczór
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bielizna & kostiumy kąpielowe

duży
biust

rada

nike,
hyper cool
bra,119 zł

stella mccartney
dla adidas, 179 zł

kostium
mały
biust

duży
biust

stylisty

Fauve,

319 zł +139 zł

Na randkę koniecznie
koronkowy komplet
bielizny. Solidny biustonosz
„half cup” z fiszbinami,
dobrze obejmujący
piersi, z wygodnymi
szerszymi ramiączkami
podtrzymującymi całą
konstrukcję.

rada stylisty

Mały biust wyraźnie powiększą ozdoby, koronki, falbanki. Przy dużym
biuście sprawdzi się model wzmocniony fiszbinami, dobrze zbierający
piersi, na szerszych stabilnych ramiączkach.

calzedonia, 124,90 zł + 40 zł

lisca, 169 zł

moda

twój problem

przymiarka do

pełne kształty

biustonosza

Dość duży, obfity biust, pełne biodra, uda i poŚladki
wymagają bielizny, która skoryguje sylwetkę,
zapewni poczucie komfortu.

casual

sportowa

Zacznij od zmierzenia centymetrem krawieckim
(na wydechu) obwodu pod biustem i swobodnie
w biuście. Uzyskany wynik sprawdź w tabeli
rozmiarów. Jest ona przydatna w ustaleniu wstępnego
rozmiaru biustonosza. Jednak najważniejsza jest
ocena jego stopnia dopasowania bezpośrednio
na biuście. Zobacz, na co powinnaś
koniecznie zwrócić uwagę.
Krok 1: W biustonoszu idealnie dopasowanym

rada
freya,

179 zł + 79 zł

stylisty
Sprawdzi się fason
„balkonetka”, czyli
o miseczce 3/4, skrojona jest
z trzech części. Biustonosz
podnosi i zaokrągla piersi,
jednocześnie zachowuje
naturalny kształt.

rada

stylisty
Ważny jest odpowiednio
ścisły obwód i miseczki
ściśle obejmujące całe
piersi. Postaw na model
„full cup” – zabudowany
biustonosz z wysokim
mostkiem i poziomym
szwem. Do tego pełne
szorty zakrywające biodra.

na wieczór

rada

stylisty

fantasie,
199 zł+ 91 zł

Przy niezbyt obfitym
biuście możesz założyć
biustonosz z niżej
mocowanym mostkiem.
Zwróć uwagę na
majtki – wstawki
z koronką zakrywają
uda. Wzmocnione na
fiszbinach miseczki
podkreślą kształt piersi
i dobrze je podtrzymają

freya activ,

179 zł+ 69 zł

Krok 2: Dobrze wyregulowane ramiączka nie

dźwigają ciężaru piersi. Jeśli masz odciśnięte
czerwone ślady lub taśma wrzyna się w ciało,
to spróbuj najpierw zwiększyć ich długość.
Jeśli to nie pomaga, zmniejsz obwód pod
biustem. Zrób także niezawodny test: zsuń oba
ramiączka i sprawdź, co się dzieje
z biustonoszem. Dobrze dobrany powinien
pozostać w tym samym miejscu.

Krok 3: Ramiączka zsuwają się ciągle z ramion

kostium

pomimo regulacji ich długości. Spróbuj
zmniejszyć rozmiar pasa. Jeśli jest dobrany
prawidłowo, zwróć uwagę na model bielizny.
Niektóre biustonosze, jak na przykład bardotka,
mają szerszy rozstaw ramiączek, wtedy najlepiej
jest wypróbować inny model.

Krok 4: Jeżeli twoje piersi wylewają się dołem

rada

spod fiszbinów, to najprawdopodobniej masz
za luźny obwód pod biustem i za małą miseczkę.
Fiszbiny powinny płasko leżeć na mostku
i żebrach, otaczać całe piersi. Jeżeli wbijają się
w ciało, koniecznie zmniejsz obwód
i zwiększ rozmiar miseczki.

stylisty
Obfite piersi wymagają
wymodelowania
i stabilnego ułożenia.
Komfort zapewniają:
pas podtrzymujący biust
wzmacniający konstrukcję
kostiumu oraz wygodne
wiązanie podciągające
nieco całość.

pas powinien płasko przylegać do ciała na całej
długości klatki piersiowej, na równej wysokości
z przodu i z tyłu oraz dawać największe wsparcie
dla biustu. Jeżeli zapięcie ucieka w kierunku
karku, a pas przesuwa się na ciele, to obwód jest
za luźny. W tej sytuacji wybierz mniejszy
rozmiar pod biustem.

calzedonia,

299 zł

Krok 5: Ustaw się bokiem do lustra i sprawdź,

czy profil piersi jest gładki i nie wystaje ponad
krawędź miseczki. Jeżeli zauważysz efekt
wylewania się biustu, fałdki pod pachami,
koniecznie przymierz biustonosz z większymi
miseczkami, tak by pomieścił całą pierś.
Katarzyna Sałata, ekspert marki Freya

moda

twój problem

wystający brzuch/szerokie biodra
Wyeksponuj to, czym możesz się pochwalić
– ładną linię ramion, kształtny biust. Korygująca
bielizna i kostium z pareo pomogą zatuszować
niedostatki figury.

casual

rada

stylisty

stylisty
Pełna miseczka
z wszytymi fiszbinami
lekko usztywnia, nadaje
piersiom seksowny wygląd.
Pełne, nisko wykrojone
majtki nieco zakrywają
brzuch, dają poczucie
komfortu.

rada

stylisty
Szorty – kryją zaokrąglone
kształty, szerszy pasek
przy wykończeniu „robi”
talię, pionowe przeszycia
wysmuklają uda.
Zabudowany, solidny
biustonosz zapobiega
przemieszczaniu się piersi
podczas ruchu.

na wieczór

anita, 199 zł +99 zł

kostium
wystający
brzuch

Elomi,
299 zł + 89 zł
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Zastanawiasz się, czy to możliwe,
by biustonosz był w stanie
powiększyć piersi?
TAK! Potrzebny jest tylko dobrze
dopasowny biustonosz, czyli taki,
który ma ścisły obwód,
z odpowiednio dużą miseczką.
Wszystko to sprawia, że tkanka
tłuszczowa z okolic pach
przemieszcza się na powrót
do piersi. W efekcie biust staje się
bardziej kształtny, lepiej ułożony.
Z czasem sam z siebie wygląda
korzystniej, jest bardziej jędrny,
wyżej ułożony.

freya,
199 zł+ 119 zł

rada

sportowa

freya,

259 zł

rada

atlantic,

59,90 zł

szerokie
biodra

stylisty
Gorset wzmocniony
fiszbinami pomaga
wciągnąć brzuch,
wyraźnie wyszczupla!
Niezastąpiony na
specjalne wyjście,
umożliwia włożenie
dopasowanej sukienki,
kreacji z odkrytymi
ramionami.

rada stylisty
freya, 123 zł

Na wystający brzuch – kostium z topem zakrywającym
krągłości, majtki z paskiem i wiązaniem (odwraca
uwagę od krągłości). Na szerokie biodra – majtki
z doszytą falbaną luźno opadającą na uda.

Freya, 129 zł

