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ZNAJDŹ TO, CO CI SIĘ PODOBA  
I DO CIEBIE PASUJE!

CZUJ SIĘ DOBRZE 
W SWOJEJ BIELIŹNIE

”

“

Dobry nastrój  
i promienny 

wygląd pochodzą  
z naszego wnętrza. 
A ich źródłem  
jest dobre 
samopoczucie.

D rogie Panie, kochajcie swoje 
ciała! Każda z nas może 

poszczycić się inną figurą, dzięki 
czemu jesteśmy tak wyjątkowe!  
W naszym asortymencie 
posiadamy bieliznę odpowiednią 
dla każdej sylwetki i na każdą 

okazję. A dzięki temu poradnikowi 
dowiesz się, która bielizna pasuje 
do Ciebie najbardziej i na co 
należy zwrócić uwagę podczas 
przymierzania i pielęgnacji swoich 
ulubionych rzeczy.
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KILKA PORAD, DZIĘKI KTÓRYM POCZUJESZ SIĘ KOMFORTOWO W SWOIM BIUSTONOSZU

ABY PASOWAŁ DO 
CIEBIE IDEALNIE
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KILKA PORAD, DZIĘKI KTÓRYM POCZUJESZ SIĘ KOMFORTOWO W SWOIM BIUSTONOSZU

2. MISECZKI

Czy Twój biust wystaje ponad miseczki? 
W takim przypadku należy albo 

zwiększyć rozmiar miseczki, albo 
zwiększyć obwód, jeśli pas pod biustem 
jest zbyt ciasny. Miseczki nie wypełniają 

się całkowicie? W takim razie spróbuj 
mniejszego rozmiaru miseczki. Jeśli pas 

pod biustem jest również za luźny, 
przymierz biustonosz o mniejszym 

obwodzie.

“

„

3. RAMIĄCZKA

Ramiączka powinny znajdować 
się równolegle względem 

siebie na plecach. Nie mogą 
się zsuwać ani wrzynać. 

Poluzuj odrobinę ramiączka, 
jeśli się wrzynają. Jeżeli się 

zsuwają – skróć je.

4. MOSTEK 

Musi przylegać możliwie 
płasko do ciała,  

nie powodując ucisku.

1. PAS POD BIUSTEM 

Pas pod biustem zapewnia niezbędne 
wsparcie dla biustonosza, dlatego tak ważne 

jest dobranie prawidłowego rozmiaru. Jeśli się 
wrzyna, prawdopodobnie wybrany model jest 

w zbyt małym rozmiarze. Jeśli pas pod 
biustem przesuwa się do góry na plecach, 
prawdopodobnie jest za luźny, a obwód 

biustonosza, który nosisz, jest za duży. Zapnij 
go ciaśniej lub wybierz biustonosz o 

mniejszym obwodzie.

Nawet najpiękniejszy biustonosz  
staje się źródłem udręki, jeśli uciska.  
Oto najczęstsze problemy  
z dopasowaniem biustonosza:

• Za ciasny/luźny pas pod biustem
• Zsuwające lub wrzynające się w skórę ramiączka
• Odstające miseczki

ABY PASOWAŁ DO 
CIEBIE IDEALNIE

1
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MIARA NASZEGO SUKCESU: TWOJE ZADOWOLENIE

IDEALNE 
DOPASOWANIE 
SIĘ OPŁACA 

RAZ DOPASOWANY, 
BĘDZIE PASOWAŁ ZAWSZE

Gdy już dobierzesz właściwy rozmiar biustonosza w Lidlu,  
zawsze będziesz wiedziała, jaki wybrać. 

Romantyczne z koronką, gładkie lub z efektem push-up. 
W przypadku biustonoszy liczy się nie tylko wygląd, ale przede wszystkim 
dopasowanie. Decydującą rolę podczas właściwego dopasowania odgrywa  
obwód pod biustem (np. 75, 80, 85). Przy doborze odpowiedniej miseczki  
(np. A, B, C) ważny jest również obwód samego biustu. Znajdź swój idealny 
biustonosz z pomocą naszego kalkulatora rozmiarów. 

SPRAWDŹ SWÓJ ROZMIAR
 
Kalkulator rozmiarów firmy Lidl https://size.lidl.com 
pomoże w łatwy sposób określić rozmiar biustonosza. 
Przygotuj zapisane wymiary ciała.

Obwód  
pod biustem

Obwód biustu

Obwód talii

Obwód bioder

OBWODY – WŁAŚCIWY SPOSÓB POMIARU:

Najlepszym sposobem zmierzenia się jest założenie 
nieusztywnianego biustonosza. 
 
Obwód pod biustem należy zmierzyć bezpośrednio pod 
biustem. Przed pomiarem stań w wyprostowanej pozycji  
i oddychaj normalnie. 
 
Obwód biustu mierzony jest  w jego najszerszym 
miejscu. Nie przykładaj taśmy krawieckiej zbyt luźno ani 
zbyt ciasno i upewnij się, że jest ona wypoziomowana  
i nie ślizga się podczas mierzenia.  
 
Obwód talii mierzy się poziomo wokół najwęższej części 
ciała lub w środkowej części pomiędzy łukiem żebrowym 
i kością biodrową.  
 
Obwód bioder mierzy się umieszczając centymetr 
krawiecki wokół najszerszego obwodu miednicy.
Zeskanuj QR Code i zobacz film jak poprawnie dobrać 
biustonosz.

 Zeskanuj QR Code 
 i zobacz film  
 jak poprawnie  
 dobrać biustonosz.
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SPRÓBUJ INACZEJ!

Jeżeli Twój rozmiar jest niedostępny 
lub przymierzony model nie leży  
w 100% dobrze, sprawdź tzw.  
rozmiar siostrzany!  
 
Są to rozmiary biustonoszy oznaczone 
tym samym kolorem. Pomimo różnych 
oznaczeń rozmiarów, rozmiar miseczki 
wypada taki sam.

”
“

Bądź taka,  
jaka jesteś, 

najważniejsze,  
że Tobie to pasuje!  

65A 70A 75A 80A 85A 90A

65B 70B 75B 80B 85B 90B

65C 70C 75C 80C 85C 90C

65D 70D 75D 80D 85D 90D

65E 70E 75E 80E 85E 90E
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”

“

O tym, co na zewnątrz,  
decyduje również to, 

co pod spodem.  
Dlatego zawsze  
dobrze mieć wybór!

6 NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYCH RODZAJÓW BIUSTONOSZY

BIUSTONOSZ PODĄŻAJĄCY 
ZA TWOIM STYLEM ŻYCIA
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2

1
BIUSTONOSZ  
Z FISZBINAMI 

• mocniejsze podtrzymywanie  
dzięki miseczkom z fiszbinami 
zapewnia pięknie zaokrąglony 
kształt biustu

• rozmiar miseczki: wszystkie

• podsumowanie: pewne 
podtrzymywanie i wysoki 
komfort noszenia

BIUSTONOSZ 
TYPU T-SHIRT 

• nie wyróżnia się pod 
dopasowanymi ubraniami

• miękkie, bezszwowe miseczki  
bez koronki

• rozmiar miseczki: wszystkie

• podsumowanie: niewidoczne 
podtrzymywanie pod ubraniem

6 NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYCH RODZAJÓW BIUSTONOSZY

SAMOPRZYLEPNY  
BIUSTONOSZ BANDEAU

• optymalne podtrzymywanie  
bez przesuwania

• rozmiar miseczki: od małych  
po średnie

• podsumowanie: wygoda  
bez ramiączek

MIĘKKI 
BIUSTONOSZ

• miękko nadaje kształt
• zapewnia piękną sylwetkę
• podtrzymywanie bez fiszbin
• rozmiar miseczki: wszystkie
• podsumowanie: bez fiszbin,  

bardzo miękki w kontakcie  
ze skórą

4

6

3

5

BIUSTONOSZ  
TYPU PUSH-UP 

• efekt push-up dzięki 
wyściełanym miseczkom

• optyczne powiększenie biustu

• rozmiar miseczki: od małych  
po średnie

• podsumowanie: zapewnia 
uwodzicielski dekolt

BUSTIER 

• bez fiszbin i niewidoczny  
pod dopasowanymi ubraniami

• rozmiar miseczki: od małych  
po średnie

• podsumowanie: wygodne 
podtrzymywanie



2

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE MAJTKI

1

5

4

MINI FIGI

• większe wycięcie  
w porównaniu  
do klasycznych fig

• bardziej odkryte  
pośladki w porównaniu  
do klasycznych fig

FIGI

• klasyczne majtki  
bez nogawek

• normalny stan z wysokim  
komfortem noszenia

MAJTKI 
MODELUJĄCE

• delikatnie modelują  
strefy w okolicy  
brzucha

• niewidoczne  
pod ubraniem

STRINGI

• tylna część składa się  
z wąskiego trójkątnego materiału  
lub wąskiego paska

• pośladki całkowicie  
lub częściowo odkryte

• niemal niewidoczne  
pod ubraniem
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”
“

Nasze majtki  
pasują do każdej 

figury – załóż je  
i poczuj się  
naprawdę dobrze!

IDZIE W PARZE Z DOBRYM SAMOPOCZUCIEM

IDEALNE  
DOPASOWANIE

3

STRINGI

• tylna część składa się  
z wąskiego trójkątnego materiału  
lub wąskiego paska

• pośladki całkowicie  
lub częściowo odkryte

• niemal niewidoczne  
pod ubraniem

MAJTKI TYPU 
HIPSTER

• niskie osadzenie na biodrach
• mniejsze wycięcie otworów na nogi 

w porównaniu do klasycznych majtek
• wygodne do noszenia pod jeansami  

z niskim stanem
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- RÓWNIEŻ DLA SKÓRY

”

“

Jakość naszych produktów 
gwarantowana jest  

trójwymiarowo:

Sprawdzone dopasowanie  
Stanowi potwierdzenie, że odzież z Lidla 
ma jednolite rozmiary i posiada znak 
jakości instytutu badawczego Hohenstein. 

„Wybierz raz właściwy rozmiar w Lidlu,  
a będzie on zawsze odpowiedni”.

JAKOŚĆ JEST 
NAJWAŻNIEJSZA 

   
sprawdzamy je pod kątem 

występowania substancji szkodliwych, 
jakości wykonania i dopasowania. 
Badania przeprowadzane są przez 
znane na całym świecie niezależne 
Instytuty Hohenstein, dysponujące 

niezrównaną wiedzą specjalistyczną  
w dziedzinie tekstyliów.
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Sprawdzona jakość 
to kolejny znak jakości 
przyznawany przez instytut 
badawczy Hohenstein. 
Gwarantuje on, że tekstylia 
zostały przetestowane pod 
kątem jakości wykonania 
i zawartości substancji 
szkodliwych.

Etykietami Oeko-Tex®,
przyznawanymi przez Hohenstein, wyróżnia 
się tekstylia, które zostały przetestowane pod 
kątem zawartości substancji szkodliwych. 

Ponadto oznaczenie „MADE IN GREEN®”  
jest gwarancją produkcji w akceptowanych 
społecznie i ekologicznych warunkach pracy.

W trosce o Twoje zdrowie 
przywiązujemy wysoką wagę 
do sprawdzania naszej odzieży 
pod kątem zawartości substancji 
szkodliwych. Dążymy do tego, aby 
ich poziom znajdował się zawsze 
poniżej wartości granicznych 
wymaganych przez prawo.  
Kontrola rozpoczyna się już  
na etapie wstępnej produkcji – 
wszystkie ubrania są sprawdzane 
pod kątem widocznych wad, 
defektów i uszkodzeń.
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TencelTM

Przyjazne dla środowiska włókno otrzymywane 
z celulozy. Jest w 100% biodegradowalne,  
a jego produkcja opiera się na efektywnym 
wykorzystaniu zasobów.

Włókno wiskozowe
wytwarzane zgodnie ze standardami 
oznakowania EU Ecolabel. Drewno używane 
do produkcji pochodzi z lasów i plantacji 
gospodarowanych w sposób zrównoważony.

Dobre dla Ciebie, dobre dla wszystkich:
W celu zrównoważenia emisji CO₂ powiązanej 
z produkcją, wspieramy uznane projekty 
ochrony klimatu certyfikowane zgodnie  
z międzynarodowymi standardami.

Organic Blended  
– biobawełna
Dbamy o środowisko  
w całym łańcuchu logistycznym.  
Tekstylia z biobawełną pochodzą  
z kontrolowanych upraw 
ekologicznych a cały proces  
produkcji jest w pełni 
udokumentowany.

W trosce o lepsze jutro
Przyświeca nam powyższe
motto, co oznacza, że  
odpowiedzialność ma dla nas  
kluczowe znaczenie.  
Odpowiedzialność za działanie  
w sposób zrównoważony,  
zapewnienie jakości 
i optymalizację procesów.

W trosce
o lepsze jutro. 

Contains 75% Organically
Grown Material

Certified by Control Union
CU 851646

KIERUJEMY SIĘ ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM  
I ZWRACAMY UWAGĘ NA ODPOWIEDZIALNE METODY PRODUKCJI

ZAUFANIE  
– ODPOWIEDZIALNIE  
O NIE ZABIEGAMY!
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Cotton made in Africa
Inicjatywa wspierająca uprawę 
bawełny w sposób przyjazny 
dla środowiska, z misją poprawy 
warunków życia afrykańskich 
plantatorów bawełny i ich rodzin.

”
“

Im więcej wiesz, 
tym bardziej 

świadomie 
podejmujesz 
decyzje

GOTS
Potwierdza produkcję z surowców godnych 
zaufania. Kontrola upraw i oszczędne 
gospodarowanie zasobami.  
Produkcja zgodna ze standardami 
odpowiedzialności społecznej.

ZAUFANIE  
– ODPOWIEDZIALNIE  
O NIE ZABIEGAMY!

15



Nr 2

Nr 1

Nr 3

CENNE WSKAZÓWKI  
DOTYCZĄCE PRANIA
CZYLI CO MUSISZ WIEDZIEĆ O DELIKATNEJ PIELEGNACJI.

Temperatura 

Należy zawsze przestrzegać 
zaleceń dotyczących pielęgnacji, 

podanych na metce.

Przykładowo, biustonosze 
wystarczy zazwyczaj prać w wodzie 

o temperaturze 30°C. Do prania  
w niskich temperaturach nadają się 
niemal wszystkie środki do prania.

Suszenie

Czy po praniu wieszasz biustonosze  
na lince tak, by zwisały? Lepiej tego 
unikaj. W ten sposób mogą stracić 

kształt. Lepiej jest kłaść je na stojącej 
suszarce na pranie lub złożony w pół 

powiesić na mostku, aby ciężar  
był równomiernie rozłożony.

Pranie 

Nawet jeśli Twój biustonosz nie jest 
brudny, powinnaś go prać co dwa  

do pięciu dni. Powód: sebum, 
pozostałości perfum lub balsamu  

do ciała mogą trwale uszkodzić tkaninę. 
Uwaga: Pamiętaj o siatce do prania 
bielizny, która ochroni biustonosz 

podczas prania.
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”

“

Nie trzeba wiele, 
aby piękna 

bielizna na długo 
zachowała swoje 
piękno.

SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA 
Postępuj zgodnie z instrukcją prania bielizny,  aby długo zachować jej kształt i piękny wygląd

Prać w pralce z podobnymi kolorami w temperaturze maks. 30°C

Prać w pralce (funkcja prania delikatnych tkanin) w temperaturze maks. 30°C

Pranie ręczne; prać oddzielnie  w zimnej wodzie

Nie prać w pralce

Maks. temperatura prasowania 110°C

Maks. temperatura prasowania 150°C

Nie prasować

Nie chlorować
Nie suszyć w suszarce

Czyścić chemicznie  
bez trichloroetenu

Nie suszyć chemicznie

Suszyć w pozycji leżącej

Suszyć w pozycji wiszącej
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NATURALNE 
PIĘKNO
BIELIZNA NA DOBRE SAMOPOCZUCIE 
– PROMIENIEJ POZYTYWNĄ ENERGIĄ

[1]  

[1]  

wygodny top  
- podstawa każdej 
stylizacji

Top damski z biobawełny
• 95% biobawełny, 5% elastanu
• rozmiary: XS-L
• 3 wzory
• kup online: od 04.10

W trosce
o lepsze jutro. 
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[3]  

[3]  

[3]  

[4]  

[4]  

[2]  

[2]  

3x

wyprofilowane 
miseczki bez fiszbin

wysoki komfort 
noszenia dzięki 
zawartości 
biobawełny

Biustonosz damski  
z biobawełny
• 95% biobawełny, 5% elastanu
• rozmiary: 75B, 80B, 85B, 85C
• 3 wzory
• kup online: od 29.11

Top damski 
na cienkich 
ramiączkach 
z biobawełny
• 95% biobawełny, 5% elastanu
• rozmiary: XS-L*
• 3 wzory
• kup online: od 04.10

Majtki damskie typu hipster 
z biobawełny, 3 pary
• 95% biobawełny, 5% elastanu
• rozmiary: XS-L
• 3 zestawy do wyboru
• kup online: od 04.10



[2]  

kolory dostępne  
w zestawie

kolory dostępne  
w zestawie

z wyściełanymi 
miseczkami

wykończenie elegancką 
koronką

2x

2x
2x2x

5x

5x

5x

[1]  

[1]  

[1]  

[2]  

5x

WYGODNIE 
I  UNIWERSALNIE
DOBRA BIELIZNA W WIELOPAKACH

20

Biustonosze  
damskie, 2 szt.
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®);  
 koronka: 85% poliamidu, 15% elastanu
• rozmiary: 75B, 80B, 85B, 85C
• 3 zestawy do wyboru
• kup online: od 06.12

Majtki damskie, 5 par
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®); koronka:  
 90% poliamidu, 10% elastanu
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru
• kup w sklepach LIDL: od 27.12
• kup online: od 08.11



kolory dostępne  
w zestawie

kolory dostępne  
w zestawie

kolory dostępne  
w zestawie

krój 
podkreślający 
talię

[4]  

[3]  

[3]  

[4]  

[4]  

kolory dostępne  
w zestawie

kolory dostępne  
w zestawie

3x

5x

5x

5x

5x

21

W trosce
o lepsze jutro. 

Topy damskie z bawełny,  
3 szt. 
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru
• kup w sklepach LIDL: od 10.11 
• kup online: od 08.11

Majtki damskie typu hipster,  
5 par 
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®);  
 koronka: 90% poliamidu, 10% elastanu
• rozmiary: S-L
• 3 zestawy do wyboru
• kup w sklepach LIDL: od 16.12 
• kup online: od 08.11
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dostępne 
kolory

dostępne kolory

z wyjmowanymi 
wkładkami

[1]  

[1]  

[1]  

[2]  

[2]  

[2]  

3x

EVERYDAY 
ESSENTIALS

WYGODNA BIELIZNA 
NA KAŻDY DZIEŃ

z regulowanymi 
ramiączkami

Biustonosz damski 
• 82% poliamidu, 18% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• kup online: od 08.11

Majtki damskie, 3 pary 
• 82% poliamidu, 18% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• kup w sklepach LIDL: od 28.10



[2]  

[2]  

[2]  

[1]  

[1]  

lekko wydłużony tył

strona wewnętrzna 
pokryta ciepłym  

i przyjemnie miękkim 
w dotyku materiałem

BIELIZNA 
TERMICZNA

23

Koszulka 
termiczna damska
• 100% poliestru
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory
• kup w sklepach LIDL: od 09.12
• kup online: od 08.11

Spodnie 
termiczne damskie
• 100% poliestru
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory
• kup w sklepach LIDL: od 09.12
• kup online: od 08.11



DLA PRZYSZŁOŚCI 
NASZEJ PLANETY
ZRÓWNOWAŻONA BIELIZNA CIĄŻOWA

[1]  
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W trosce
o lepsze jutro. 



zapięcia na klips 
ułatwiające karmienie

bez fiszbin

wykończenie  
z ozdobną kokardką

z regulowanymi 
ramiączkami

[1]  

[1]  

[1]  

[2]  

3x3x
[2]  

25

Biustonosz do karmienia z bawełny 
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 80D, 85C, 85D, 90C
• 3 wzory
• kup online: od 13.12

Majtki damskie typu  
hipster z bawełny, 3 pary
• 95% bawełny, 5% elastanu (LYCRA®)  
 lub 90% bawełny, 5% wiskozy (Lenzing),  
 5% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: XS-XL
• 2 zestawy do wyboru
• kup online: od 13.12



TencelTM

Przyjazne dla środowiska włókno otrzymywane 
z celulozy.Jest w 100% biodegradowalne, a jego 
produkcja opiera się na efektywnym 
wykorzystaniu zasobów.

[2]  

[2]  

[1]  

[1]  

z włóknami 
naturalnego 
pochodzenia

[1]  

[2]  

WYGODNIE  
I  EKOLOGICZNIE
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Koszulka damska  
z wełną Merino
• 80% modal (TENCEL™),  
 10% wełna (merino), 10% elastan (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 2 wzory
• kup online: od 06.12

Spodnie damskie z wełną Merino
• 80% modal (TENCEL™), 10% wełna (merino),  
 10% elastan (LYCRA®)
• rozmiary: XS-L
• 2 wzory
• kup online: od 06.12

W trosce
o lepsze jutro. 



[4]  

[4]  

[4]  
[3]  

[3]  

miękka, delikatna 
tkanina żeberkowa

z elegancką, haftowaną 
wstawką przy dekolcie

[5]  

[5]  

wykończenie 
z elegancką koronką  
i kokardką

z szerokimi, 
regulowanymi 

ramiączkami
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Biustonosz damski
• 80% poliamidu, 20% elastanu (LYCRA®),  
 koronka: 77% poliamidu, 23% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: 85C, 85D, 90C, 95C, 95D*
• 3 wzory
• kup w sklepach LIDL: od 18.12
• kup online: od 06.12

Majtki modelujące damskie
• 80% poliamidu, 20% elastanu (LYCRA®),  
 koronka: 77% poliamidu, 23% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-XL*
• 3 wzory
• kup w sklepach LIDL: od 18.12
• kup online: od 06.12

Top damski z bawełny
• 100% bawełny
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory
• kup online: od 06.12

W trosce
o lepsze jutro. 



wysokiej jakości wykończenie  
z elegancką koronką

[2]  

[2]  

ELEGANCKA 
KORONKA
WYSOKIEJ JAKOŚCI BIELIZNA 
NA SZCZEGÓLNE OKAZJE

[2]  

2x

[1]  
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Majtki damskie  
z koronką, 2 pary 
• 86% poliamidu, 14% elastanu (LYCRA®);

koronka: 88% poliamidu, 10% elastanu, 
2% włókna metalizowane

• rozmiary: XS-L
• 4 zestawy do wyboru
• kup online: od 06.12

Biustonosz damski z koronką
• 86% poliamidu, 14% elastanu (LYCRA®);

koronka: 89% poliamidu, 11% elastanu
• rozmiary: 75B, 80B, 80C, 85C
• 4 wzory
• kup online: od 06.12

kolory dostępne  
w zestawach
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lekko 
przezroczysta

wysokiej jakości 
wykończenie  
z elegancką  
koronką

przyjemna dla 
skóry satyna

z głębokim dekoltem 
na plecach
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[3]  

[1]  
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[4]  
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29

Body damskie z koronką
• Body damskie z koronką
• 86% poliamidu, 14% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-l lub 75B, 80B, 80C, 85B
• 4 wzory
• kup online: od 06.12

Koszula nocna z koronką
• 92% poliestru, 8% elastanu (LYCRA®)  
 lub 92% poliamidu, 8% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-L
• 2 wzory
• kup w sklepach LIDL: od 29.11
• kup online: od 06.12



JAKOŚĆ JEST 
PONADCZASOWA

KLASYCZNE KROJE,  
ZDEFINIOWANE  
KSZTAŁTY I DOSKONAŁE 
DOPASOWANIE

[1]  

[1]  
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Biustonosz damski
• 100% poliestru; koronka:  
 84% poliamidu, 16% elastanu
• rozmiary: 85D, 90C, 90D, 95C, 95D
• 3 wzory
• kup online: od 13.12



bez fiszbin

[2]  

z szerokimi, miękko wyściełanymi, 
komfortowymi ramiączkami

wzmocniona 
przednia część

[1]  

[2]  

[2]  

[1]  
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Majtki modelujące  
damskie
• 80% poliamidu, 20% elastanu (LYCRA®);  
 koronka: 84% poliamidu, 16% elastanu
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory
• kup online: od 13.12



IDEALNE MODELOWANIE  
DLA SMUKŁEJ SYLWETKI

[2]  

[2]  

efekt push-up dzięki 
wszytym strefom  
pod biustem

Wszywki wizualnie wyczarowują 
smuklejszą sylwetkę. Nieposiadająca 
szwów bocznych bielizna jest idealna 

pod ubrania podkreślające figurę. 
Efekt „przed” i „po” w przypadku 

noszenia bielizny modelującej jest 
badany przez Instytut Hohenstein  

za pomocą skanera 3D.

[3]  

[3]  

[1]  

SHAPE IT
EASY!
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Majtki 
modelujące  
damskie
• 87% poliamidu (częściowo  
 NILIT® SOFTEX),  
 13% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory
• kup online: od 20.12

Halka modelująca damska
• 87% poliamidu (częściowo NILIT® SOFTEX),  
 13% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory
• kup online: od 20.12



[5]  

[5]  

[5]  

delikatnie modeluje 
obszar piersi, talii, 
brzucha i pleców

bezszwowe - bez 
widocznych szwów 
bocznych, idealne 
do ubrań 
podkreślających 
figurę

[1]  

[1]  

[1]  
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Body modelujące damskie
• 87% poliamidu (częściowo NILIT® SOFTEX),  
 13% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory
• kup online: od 20.12

Top modelujący damski
• Top modelujący damski
• 87% poliamidu (częściowo NILIT® SOFTEX),  
 13% elastanu (LYCRA®)
• rozmiary: S-XL
• 2 wzory
• kup online: od 20.12
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