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Editoriál
Vážení zákazníci,
jesenné dni sú tu, pre mnohých to znamená túžbu po slniečku a teple leta. My sme
sa rozhodli, že sychravej jeseni nedáme
šancu. S farebnými Crazy ponožkami
vyhlasujeme boj proti jesennej šedi! Vyberte si tie svoje a pridajte sa k nám!
Crazy ponožky majú opäť nové vzory
– plameniaky, lamy, kaktusy, športovú
tematiku. Dostupné sú aj v darčekovom
balení po 4 pároch, preto neváhajte a zakúpte si ich čo najskôr, keďže ponožky
nesmú chýbať pod žiadnym vianočným
stromčekom. V tomto čísle magazínu sa
tiež dočítate, ako tieto ponožky správne
nosiť a kombinovať.
Nebude chýbať ani článok s tipmi a trendmi tohtoročnej jesene. Vracajú sa

Jesenné trendy 2019:
do módy opasky a superdlhé kabáty
a v móde spodnej bielizne je in peknú
čipkovanú bielizeň neschovávať.
Novinkou pre zimné obdobie sú v našej
kolekcii ponožky Norwegian style, ktoré
Vás naozaj zahrejú.
Obdobie plesov je pred nami a tie z Vás,
čo si obľúbili pančuchové nohavice Absolut Resist, ktoré nepúšťajú očká, uvítajú
nové Absolut Resist Shape 20 DEN, ktoré
okrem toho, že nepúšťajú očká ešte naviac formujú problematické partie (bruško
a stehná).
Prajeme Vám príjemné chvíle pri čítaní
nášho Bellinda magazínu!

PRIZNANÁ SPODNÁ BIELIZEŇ, OPASKOVÁ MÁNIA
A SUPERDLHÉ KABÁTY

Stromy žltnú, dni sa skracujú a módni návrhári opäť prichádzajú
s ďalšími trendmi, ktoré zavládnu tohtoročnej jeseni. Prinášame vám
zoznam tých najhorúcejších spolu s tipmi, ako si ich ľahko osvojiť.
Farba tohtoročnej jesene:
Levanduľová
Tohtoročná jeseň bude, čo sa
farieb týka, výnimočná. Tradičnú
červenú, žltú a hnedú farbu totiž
vystrieda levanduľová, ktorá sa zaslúži o titul farby jesene. Prechod
z farebnej letnej palety teda bude
mierny a vôbec nie pochmúrny.

Máme pre vás 3 tipy,
ako spodnú bielizenˇ
kombinovat,’ nielen
v jesenných
outfitoch:

Opasková mánia
Ak vás opaskový trend doteraz
minul, je načase dať mu šancu.
Prehliadkové móla doslova zaplavila opasková vlna, ktorá jasne
hlási: Opášte, čo sa dá. Opaskom
nielenže zvýrazníte svoje krivky,
ale daným kúskom zároveň dodáte punc elegancie. Jesenné trenčkoty, kabátiky aj sačka si navyše
opasok priamo pýtajú. Ideálne
teda skúšajte rôzne kombinácie,
materiály aj šírky opaskov a uvidíte, ktorý efekt sa vám najviac páči.

1. Čipkovaná podprsenka s bielou
blúzkou
Čipkované podprsenky či braletky
patria medzi kúsky, ktoré je naozaj škoda schovávať. Ideálne si
ich oblečte pod bielu blúzku a buď
ich nechajte decentne vykukovať
z hlbšieho výstrihu, alebo dokonca presvitať. Vo zvyšku outfitu
potom buďte konzervatívnejšia
a voľte klasické čierne nohavice
cigaretového alebo rovného strihu.

Priznaná spodná bielizeň
Ak si potrpíte na krásnu spodnú
bielizeň a pýšite sa čipkovanými
podprsenkami, saténovými košieľkami či zaujímavo strihanými
braletkami, neschovávajte ich pod
oblečením, ale ukážte ich svetu.
Na začiatku jesene k tomu naviac
máte perfektné podmienky, kedy
vyzývavosť priznanej spodnej bielizne zmiernite ľahkým sačkom či
kardigánom.

2. Body + kostýmček
Elegantné dámske kostýmčeky
najrôznejších strihov i materiálov
sa na jeseň stanú horúcim trendom, takže z kancelárie môžete
vyraziť rovno na večierok a budete za hviezdu. Stačí len, keď si
miesto blúzky vezmete čipkované
body a puzdrovú sukňu ku kolenám vymeníte za skrátenú verziu
kostýmčeka. Kostýmček si žiada
tiež kvalitné čierne pančuchy, ideálne naše ABSOLUT RESIST shape,
ktoré nepúšťajú očká, pri pohybe

sa nezhŕňajú a ako bonus vám
jemne vytvarujú bruško aj zadoček. Nakoniec si obujte lodičky,
pridajte trblietavú listovú kabelku
a dovoľte si cítiť sa sexy.
3. Saténová košieľka namiesto
šiat
Že saténové nočné košieľky patria
len do postele? Kdeže, tú v predĺženej dĺžke si kľudne oblečte
miesto šiat spolu s ľahkým sačkom, ktoré vás zbaví pocitu, že
vyrážate von v pyžame. Pokiaľ sa
vám tento look zdá moc trúfalý,
vyskúšajte jeho umiernenejšiu variantu. Saténovú košieľku si oblečte na obyčajné biele tričko, ktorým
v kombinácii s modrými voľne strihanými džínsami vykúzlite ležérny,
a pritom rebelský look.
Superdlhé kabáty
A čo by to bolo za jeseň, keby sa
aspoň jeden z trendov netýkal
kabátov. Podľa najnovších kolekcií svetových módnych návrhárov
to vyzerá, že tento rok nás kabáty
skutočne zahrejú, čomu napomôže práve ich predĺžená dĺžka a ťažké materiály na čele s kvalitnou
vlnou. Čím dlhší a dramatickejší
kabát si tento rok zaobstaráte,
tým lepšie.
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Vedeli ste, že ...
Raperka Sharlota sa
stala hlavnou ambasádorkou jesennej
kampane našich
Crazy ponožiek.

Náš Facebookový profil BellindaOfficial bude
mať čoskoro viac než 12
tis. fanúšikov a aj vy sa
môžete stať našimi fanúšikmi. Každý mesiac naviac vyhlasujeme súťaže
o naše novinky.

Slovo Bellinda pochádza z latinského prekladu ”Bella Linda”
- názvu severočeského mesta
Krásná Lípa, kde bol podnik
založený.

Trendy ponožky sa stali hitom jari 2019
a už teraz sa môžete tešiť na ďalšie
farebné varianty modrých a ružových
bodiek.

YOU FEST 2019
14. septembra 2019 sa uskutočnil
KAMIQ YOU FEST v Prahe v Holešoviciach, festival hudby, youtuberingu, gamingu, fresh foodu, módy
a športu. Bellinda pri tom nesmela
chýbať! V našom stánku sme predstavili nové vzory ponožiek Crazy
socks 2019. Súťažilo sa o Crazy
tričko a vďaka súťažiacim vzniklo
mnoho úžasných a krásnych nápadov na nové vzory týchto veselých,
farebných a zábavných ponožiek.
V našom stánku tiež prebiehal meet
and greet s našou ambasádorkou
Crazy ponožiek Sharlotou. Prišlo
mnoho fanúšikov a mohli sa vyfotiť
so Sharlotou v našom fotokútiku.
Už teraz sa tešíme na budúci ročník!

Nové
pančuchové
nohavice
S FORMUJÚCIM
EFEKTOM
problematických
partií
a technológiou
LYCRA®
TM
FUSION ,
vďaka ktorej
NEPÚŠŤAJÚ OČKÁ

#BellindaForYou

KAMIQ YOU FEST
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Ponožky ako hravý doplnok
AKO ICH KOMBINOVAŤ?

Vedeli ste, že ponožky sú obľúbeným
darčekom a zároveň skvelým módnym
doplnkom? Ponožkami s originálnou
a hravou potlačou nielenže dokonale
vyjadríte svoju osobnosť, ale tiež rozveselíte kanceláriu alebo okoloidúcich
na ulici. Objavte v sebe opäť kúsok dieťaťa a pozrite sa, ako módne ponožky
kombinovať.

a zároveň zmysel pre detail. Pre správne
kombinovanie ponožiek v podstate neexistujú žiadne striktné pravidlá. Pokiaľ
ponožky farebne ladia so zbytkom oblečenia a vzorovo sa s ním nebijú, pôsobivý
výsledok je zaručený. V zásade ale platí,
že čím bláznivejšie vzory a farby ponožiek zvolíte, tým umiernenejšie kúsky si
k nim vezmite. Jedine tak splnia svoju rolu
– a síce upútajú pozornosť. Páni urobia najlepšie, pokiaľ originálnymi ponožkami oživia svoj oblek a nechajú ponožky rebelsky vykúkať spoza mokasín. U čierneho
alebo tmavo modrého obleku sa riaďte
svojou fantáziou a nebojte sa naozaj veselých kombinácií, ako sú ponožky s plameniakmi, horami, či dokonca foťákmi.
Extravagantnosť farebného obleku ešte
viac podtrhnete, pokiaľ zvolíte ponožky
s motívom rovnakej farby, prípadne ju do
nich aspoň premietnete.

Do mokasín, tenisiek aj sandálov
Aby sa ponožky dali považovať za módny
doplnok, malo by sa jednať o skutočne
kvalitné a reprezentatívne ponožky, ktoré
sú niečím výnimočné, či už svojou farbou,
vzorom alebo potlačou. Takéto ponožky
dokážu ozvláštniť i ten najfádnejší outfit
a rozhodne si zaslúžia pozornosť okolia.
Najviac vyniknú v bielych teniskách, u pánov v mokasínach a uplatniť môžeme aj
českú špecialitu, ponožky v sandáloch.
Práve nosenie ponožiek do sandálov
a papúč sa stáva svetovým trendom, kto- Dámy môžu vsadiť na jednoduchý outfit
rý teraz nastolili najmä nórske blogerky pozostávajúci z jednofarebného vršku
a šortiek či sukne voľnejšieho strihu, ktoa influencerky.
rému dominujú veselé ponožky s lienkami
Páčia sa Vám plameniaky, kaktusy ale- alebo kaktusmi, vykukujúce spoza bielych
bo lamy?
tenisiek. Štýlové kombinácie docielite aj
Trh ponúka celú škálu ponožiek s potla- čisto bielym outfitom, ktorý umožní počou a vzormi, na ktoré si len spomeniete, nožkám maximálne vyniknúť. Pokiaľ si
veľkej obľube sa tešia hlavne motívy zvie- na ponožky s bláznivými motívmi zatiaľ
rat, ovocia či známych animovaných po- netrúfate, skúste obohatiť svoju zbierku
stavičiek. Rastúcu popularitu bláznivých aspoň o károvaný vzor ponožiek, s ktoponožiek sme vzali do úvahy aj u nás rými sa vaše dni stanú veselšie.
v Bellinde a pre všetkých ponožkových
nadšencov sme vytvorili špeciálnu ko- Kam nosiť bláznivé ponožky?
lekciu ponožiek CRAZY SOCKS. Nájdete Nosenie bláznivých ponožiek rozhodne
v nej farebné ponožky s motívom lám, nemusíte obmedzovať iba na tematickú
lienok, roztomilých kaktusov i plamenia- párty alebo večierok. Ak vám to firemná
kov, ktorými perfektne vystihnete to, čo kultúra dovolí, vymeňte fádne ponožky
máte radi, alebo to, ako sa zrovna cítite. za tie hravé a chváľte sa s nimi v kancelárii
kľudne aj denne. Ostatne, aj veľa manažérov si tento trend rýchlo osvojilo, preHrajte sa, ale opatrne
tože práve ponožky sú mnohokrát tým
Vytvoriť z originálnych ponožiek pútavú
jediným, čím môžu oživiť inak formálny
súčasť outfitu vyžaduje dávku odvahy
pracovný odev.

NOVINKA
Inovatívne
pančuchové
nohavice so
stupňovanou
kompresiou,
nespoznáte
pocit
unavených
nôh

#BellindaForYou
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Crazy ponožiek nie je nikdy dosť! Chceli by
ste vašu zbierku rozšíriť o ďalší veselý pár?
Teraz máte šancu vyhrať celý box našich
Crazy socks. A podmienky sú tak
jednoduché!

1. Navlečte si vaše Bellinda Crazy ponožky a vyfoťte sa
s nimi na mieste, ktoré je podľa vás skutočne crazy!

BELLINDAOFFICIAL

2. Zdieľajte fotku na vašom Instagrame, označte náš
profil @Bellinda_cz a pridajte hashtag #bellindaforyou.
3. Vylosujeme náhodne 3 výhercov, ktorí dostanú od nás
darčekovú krabičku 4 párov Crazy ponožiek zdarma. Vybrané
fotky budeme tiež zdieľať na našom Instagram profile!

BELLINDA_CZ

4. Súťaž prebieha do 31.1. 2020
Viac o súťaži na www.bellinda.sk/sutaz
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Hanesbrands Slovakia s.r.o.
Kollárova 12
902 01 Pezinok
Slovensko
Tel.: +421 33 645 2426
e-mail: bellinda@hanes.com
www.bellinda.sk
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