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Editoriál
Vážení zákazníci,
tiež sa už tešíte na jar, kedy ortuť tep-
lomera vystúpi nad dvadsať stupňov 
a konečne odhodíte zimné kabáty? My 
v Bellinde áno, keďže jar je to najlep-
šie obdobie pre náš pančuchový tovar 
a moderné krátke ponožky.

Opäť tu máme pre Vás v novom čísle 
magazínu tipy a trendy na prichádzajúce 
jarné obdobie. Ako správne nakombino
vať farby oblečenia so spodnou bieliz
ňou a pančuchami. Do našich obľúbených 
pančúch COOL pridávame dve farby – 
červenú a modrú. Video k týmto farebným 
silónkam neváhajte zhliadnuť na našom 
youtube kanály BELLINDA.CZ.
I Crazy ponožky, ktoré mnohí z Vás za
kúpili ako vianočný darček pre seba alebo 

Invisible froté socks

svojich blízkych budú mať od jari kamará
tov v podobe krátkych inshoe ponožiek 
CRAZY IN-SHOE SOCKS. Môžete sa tešiť 
na bláznivé motívy s korytnačkami, oveč
kami a nechýbajú ani ružové plameniaky!
Patríte medzi priaznivcov retro módy? 
Áno, všetko sa vracia a k slovu sa opäť 
prihlásili nohavice s vysokým pásom pre 
zdôraznenie dlhších nôh. Preto sme za
radili do kolekcie bavlnené nohavičky  
COTTON formslip vo vyššom prevedení, 
ktoré naviac ešte formujú bruško.
Pre tých, ktorí chcú vedieť, aké tajomstvo 
prinášajú pánske boxerky XTEMP, sme 
pripravili vysvetlenie “cooling“ efektu na 
strane 5.

Prajeme Vám príjemné chvíle pri čítaní 
druhého čísla nášho Bellinda magazínu!

NOVINKA
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KTORÉ VÁS POTEŠIA I PREKVAPIA
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1. Jarná paleta – svetlo modrá, 
levanduľová a neónky
Čakali ste tento rok opäť pastelo
vú mániu? Tak to vás asi potešíme 
iba sčasti. Tento rok na jar sa nám 
paleta trendy farieb síce predve
die vo svetlo modrej a levanduľo
vej, avšak aj neónové a metalické 
farby nájdeme v obchodoch vo 
veľkom. Obzvlášť do popredia sa 
potom dostane žiarivo oranžová.

 Béžové vrstvenie
Nie sme si istí, či ide o trend, preto
že béžová snáď z módy doposiaľ 
ani nevyšla. A my sa vlastne vô
bec nečudujeme. Béžový trenčkot, 
sako alebo béžové nohavičky sa 
radia medzi kúsky, ktoré pôsobia 
nevtieravo, žensky a sofistikova
ne. Podľa módnych návrhárov to 
vyzerá, že heslo pre tohtoročnú jar 
znie: Čím viac béžovej, tým lepšie.

 Kraťasy v pánskom štýle. 
Už ich máte?
Jar 2019 sa bude odohrávať 
v znamení kraťasov (ženy jasajú, 
muži smutne vzdychajú). Krat
ších, dlhých, upnutých i voľných, 
najviac však tých pánsky striha
ných. Ku kraťasom pánskeho stri
hu si obujte namiesto sandálov 
skôr mokasíny, prípadne tenisky. 
A pretože jarné počasie býva 
mnohokrát nevyspytateľné, silon
ky či pančuchy ráno iste oceníte.
Tip: Nech už vás čaká dlhé se
denie v kancelárii alebo obieha
nie schôdzok, vaše nožičky si 
zaslúžia sviežosť a pohodlie. To 
získate jedine vďaka našej revo
lučnej vychytávke – ponožkosi
lonkam Sneakerstyle, ktoré majú 
integrovanú bavlnenú balerínu.  

 Farebné strapce
Veľkým hitom sa stanú strap
ce – na všetkom a vo všetkých 
možných farbách. Tento mierne 
kovbojský trend nadchne skôr ex
travagantnejšie povahy, na druhú 
stranu motorkárska bunda či ko
žená kabelka so strapcami urobí 
váš šatník zaujímavejším.

 Batika a zvieracie vzory
Batika na prehliadkových mólach 
v New Yorku doslova kraľovala. 
Akonáhle teda jar udrie, oprášte 
batikované tričká, ktoré ste no
sievali na základnej a vyrazte se
bavedome do ulíc. Spolu s nimi 
sa medzi hlavnými trendmi znovu 
objavia zvieracie vzory na čele 
s leopardím a zebrím.

 Namiesto dáždnikov pr-
šiplášte
Až na jar spŕchne, nevyťahujte 
dáždnik, ale pršiplášť alebo pek
nú pláštenku. Najznámejšie sveto
vé značky predstavili priehľadné 
kabátiky a pršiplášte ako jeden 
z hlavných trendov jari 2019.

 Športová móda na vzostupe
Cítite sa najlepšie v športovom? 
Skvelé, potom vám iste urobí 
radosť fakt, že svoje športové 
outfity už nebudete musieť vy
ťahovať iba do fitka či na bicykel. 
Športová móda tento rok zaplaví 
mestá, kaviarne a kto vie, možno 
aj kancelárie. 
(V)tip: Najväčší módny boom za
žijú cyklistické šortky. A to úplne 
bez srandy.

Vyzerá to, že na jar bude v uli
ciach veselo a nuda sa nám 
vyhne oblúkom. My už sa veľmi 
tešíme! A čo vy?

Tiež už netrpezlivo očakávate jar? Pokiaľ ju milujete spolu s módou 
rovnako ako my, potom sa na chvíľku vynorte zo zimnej melanchólie 
a aspoň v duchu sa nalaďte na voňavé jarné počasie. Prinášame vám 
totiž veľké odhalenie hlavných trendov, ktoré nás v jarnom období 
tento rok čakajú. A kvetinové vzory to tentokrát rozhodne nebudú.

7 jarných trendov,



Crazy ponožky v darčeko
vých krabičkách sa stali Bellin
da hitom Vianoc 2018 a už te
raz pripravujeme nové “crazy“ 
darčekové balenia na budúce 
Vianoce

Česká modelka a bloggerka Nikol 
Švantnerová sa u Vás stala naj
obľúbenejšou influencerkou na
šich nových Cool a Sneaekarstyle 
pančúch. Že by to bolo jej krás
nymi dlhými nôžkami? Dostala 
od Vás najviac likov na našom 
Instagrame.

Naše dve kolegyne pri
viedli na svet bábätká 
a do našej “Bellinda“ 
rodiny v januári pribud
li dievčatko a chlapček.
Prajeme obom veľa 
zdravia!

Vedeli ste,
              že...

DENIER “DEN“ 
udáva váhu 9000 
metrov priadze 
v gramoch. Príklad: 
pre 20 DEN platí, že 
9000 metrov pria
dze váži 20 g.



Vďaka úspechu jarnej kampane 2018 
sme i na jeseň neváhali opäť osloviť 
speváčku Moniku Bagárovú, ktorá 
si na jeseň zatancovala v úspeš
nom projekte Českej televízie Star 
Dance. Počas tancovania si obliek
la naše nové pančuchové nohavice 
COOL a jej fotka v krásnych žltých 
večerných šatách na jej Instagrame 
bola “likami“ patrične ocenená. Ďal
šie české bloggerky, ktoré vyskúšali 
trendy Sneakerstyle pančušky boli 
Nikol Švantnerová, Dominika Luká
šová, Lenka Stříteská a tiež sa pridala 
i slovenská influencerka Fashionspy. 
Tu je pár komentárov followerov zmie
nených bloggeriek:

Sneakerstyle & Cool
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NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 

OHLIADNUTIE ZA JESENNOU KAMPAŇOU 2018

lapkinn  Je to skvelý vynález! Súhlasím
       Tebe to veľmi pristane

Sinnamona

bilsith21  Fakt su super hodnotim ich
pozitivne dokonca aj ja

rendyordinarylife  Mě se líbí ta verze
silonek s ponožkami, to beru jako super
vychytávka      A místo na fotku je to
krásné

veronikakolinska       mohu poprosit jaké
silonky to jsou ?? vypadají super

XTEMP boxer
ŠPECIÁLNA CHLADIVÁ TECHNOLÓGIA MATERIÁLU,

 KTORÁ SA PRISPÔSOBÍ TEPLOTE VÁŠHO TELA

Materiál            
s X-Temp

Odvod vlhkosti 
(potu)

Udržiava kožu 
v suchu a chlade

Udržiava telesné 
teplo

Udržiava kožu 
v suchu a teple

KEĎ JE VÁM HORÚCO KEĎ JE VÁM ZIMA



Nohavičky s vysokým pásom sa uchytili už 
v roku 1970. Od tej doby sa priebežne vra-
cajú a objavujú v rôznych podobách, či už 
vo forme kraťasov, sukní a dnes už dokonca 
i spodnej bielizne a plaviek. A práve trend 
vysokých nohavičiek vám dnes predstavíme, 
pretože pokiaľ ich ešte nemáte v šatníku, tak 
o veľa prichádzate.

Retro vlna
Na retro vlne sa móda vezie už od nepamäti, 
a tak bolo iba otázkou času, kedy sa dotkne 
i priemyslu spodnej bielizne. Obávaný okamih, 
kedy sa babičkovské nohavičky stávajú naj
viac sexy kúskom, práve nadišiel. 

Nohavičky s vysokým pásom sú... sexy!
Nech už si o trende nohavičiek do pásu myslí
te čokoľvek, dovoľte nám uznať, že vlastne vy
zerajú skutočne sexy. Naviac v okamžiku, kedy 
spodná bielizeň zo všetkých strán obopne 
vašu siluetu, sa skrýva niečo veľmi ženského 
a ukľudňujúceho. Pocit, že ste v bezpečí, nech 
sa s vaším telom deje čokoľvek.

Univerzálnosť, sloboda a ženskosť
High waist nohavičky sú výnimočným kúskom 
i pre svoju univerzálnosť, pristanú totiž každej 
žene. V podstate sa jedná o spodnú bielizeň, 
ktorá ženám dodáva slobodu a neškatuľkuje 
ich podľa typu postavy. Pravdou však zostáva, 
že skôr ženy plnších tvarov z vysokých noha
vičiek ťažili predovšetkým preto, že im zakryli 
drobné nedostatky, a naopak zvýraznili krivky.

Ako a kedy nosiť high waist nohavičky?
Pokiaľ zvolíte vhodný materiál nohavičiek 
s vysokým pásom, teda bavlnu či satén a nie 
polyester, potom zistíte, že sú nesmierne 
pohodlné, takže ich môžete nosiť počas dňa 
i večera. Pre zvýšené pohodlie odporúča
me siahnuť po bavlnených bezšvových high 
waist nohavičkách, večer sa potom nebojte 
podporiť high waist trend čipkami, saténom 
a zladenou podprsenkou.

Pokiaľ rady nosíte džínsy s vysokým pásom, 
tak veríme, že si high waist nohavičky zami
lujete, rovnako ako my. Dajte šancu napríklad 
práve našim high waist nohavičkám Cotton 
Formslip a nechajte sa milo prekvapiť ich úžas
ným pohodlím a schopnosťou prirodzene vy
tvarovať postavu.

High 
waist trend
ZAMILUJTE SI NOHAVIČKY 
S VYSOKÝM PÁSOM
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Ktorá z nás netúži po pevnom a guľatom 
zadočku? Bohužiaľ, vysnívaný tvar svojho 
pozadia nezískate tým, že na ňom budete 
sedieť. A preto vám prinášame niekoľko 
účinných cvikov, ktoré vám pri pravidelnom 
opakovaní vykúzlia zadoček, ktorý vám 
bude závidieť nejedna Juhoameričanka.
Skôr ako začnete tvarovať svoj zadoček do 
božskej podoby, prezlečte sa do športovej 
podprsenky a pohodlných legín. Budete 
potrebovať cvičebnú podložku, fľašu s vo-
dou, trochu energie a aspoň hodinu času.

Drepy
Začneme klasickým cvikom, ktorý síce pozná 
kdekto, avšak nie každý ho robí správne  
drepy. Možno aj vy ste narazili na najrôznej
šie "drepovacie výzvy“, ktoré obleteli snáď 
celý internet, pričom spočívali v intenzívnom 
drepovaní po dobu 30 dní s cieľom dosiahnuť 
výstavný zadoček. Drepy naozaj dokážu uro
biť s pozadím zázraky, avšak ak budete opa
kovať neustále rovnaký cvik dookola, svaly si 
na daný pohyb zvyknú. Striedaním rôznych 
cvikov naopak zvýšite ich efektivitu, drepy 
tiež môžete rôzne pozmeňovať a inovovať. 
V jednom staršom článku sme vám už pre
zradili ako na klasický drep, dnes sa pozrieme 
na jeho malú inováciu, a to:

Plie drep
Trochu hlbšou a efektívnejšou verziou klasic
kého drepu je Plie drep. Kúzlo Plie drepu tkvie 
v tom, že pomocou neho posilňujete nielen 
oblasť zadočku, ale aj oblasť vnútorných 
stehien. A ako správne vykonať Plie drep? 
Postavte sa rozkročmo v rozsahu o niečo 
väčšom, než sú vaše ramená. Panvu pod
saďte a znížte do podrepu, nohy smerujú 
von, chodidlá vytočte o 45 stupňov a ruky 
pokojne zomknite na prsiach. Potom na
rovnajte chrbát, stiahnite ramená i bruško 
a s výdychom sa znížte do drepu, ako by 
ste si chceli sadnúť na stoličku. Opakujte 20 
drepov po 3 sériách.

Pozícia stoličky
Teraz zabrúsime trochu do jogy, pretože prá
ve ona skrýva účinné pozície (ásany), ktoré 
vás posilnia zvnútra i navonok. Pozícia sto
lička je úžasná v tom, že sa veľmi pozitívne 
podpíše na vašej postave, bez toho aby ste 
zdvihli zadok "zo stoličky“. Ako na to? Po
stavte sa znožmo a potom sa opäť znížte do 
podrepu, ako by ste si sadali na neviditeľnú 
stoličku. Ruky natiahnite hore, a nechajte ich, 
aby vám súbežne s telom vytvorili rovnú líniu. 
Ale pozor, žiadne prehýbanie  chrbta. Vaše 
kolená by nemali presiahnuť cez chodidlá. 
Spevnite bruško a pri hlbokých nádychoch 
nosom a výdychoch ústami skúste v pozícii 
vydržať čo najdlhšie. Pália vás stehná? Po
riadne to predýchajte a držte!

Zdvíhací most
Teraz sa presunieme na cvičebnú podložku 
a zameriame sa na zadoček a sedací sval. 
Ľahnite si na chrbát, ruky dajte pozdĺž tela, 
nohy nechajte pokrčené. Spevnite stred tela, 
zaprite sa do chodidiel a zdvihnite panvu. 
Celú svoju váhu potom preneste len na jednu 
nohu a druhú s flexiou natiahnite do vzduchu. 
Keď získate stabilitu, začnite sa na zapretom 
chodidle dvíhať hore a dole. Cítite, ako vám 
zadok zaberá? Pravidelne dýchajte a po 20 
opakovaniach vymeňte nohu. Cvik opakujte 
2x.
 
Holubička
Tak schválne, zvládnete ešte holubičku? Ak 
ste ju robili poslednýkrát v detstve, je čas ju 
trochu oprášiť a využiť na posilnenie svojich 
zadných partií. Urobte holubičku  postavte 
sa na jednu nohu a druhú zanožte dozadu, 
a spoločne s vrškom tela vytvorte jednu rov
nú líniu. Ruky buď rozpažte do strán, alebo si 
k lepšej stabilite dopomôžte kilovými činkami, 
ktoré zvesíte dole. Telo majte spevnené a so 
zanoženou nohou začnite veľmi krátke, ale 
úderne kmity nahor. Cvik zopakujte 15 x v 3 
sériách.

CHCETE HO TIEŽ?

Zadok pevný ako brazílcankaˇ
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