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ARTYKUŁ WSTĘPNY
Drodzy Klienci,
zimą nie można było odpowiednio przewietrzyć szafy ze względu na różne regulacje rzą-
dowe i lockdown, ale wierzymy, że wiosną i latem wszystko się zmieni i będziecie mogli 
wypróbować nasze nowości i znowu pójść na zakupy, do kina czy teatru bądź do swojej 
ulubionej restauracji.
 

PLUS SIZE 
20 DEN

W naszej ofercie wyrobów pończoszniczych już 
czekają na Was nowe rajstopy PLUS SIZE 20 
DEN, które docenią zwłaszcza kobiety o pełnej 
figurze. W przypadku rozmiaru XL, te rajstopy 
mają specjalny klin z tyłu, a w rozmiarze XXL - 
z przodu i z tyłu.

Jeśli jednak stałyście się fankami sportowej ele-
gancji, mamy dla Was kilka wskazówek, jak po-
czuć się komfortowo i jednocześnie nie stracić 
poczucia kobiecości.

Poszerzamy asortyment linii ECOSMART. Kupu-
jąc ubrania z bawełny organicznej wspieracie nie 
tylko naturę, ale także swoje zdrowie. Ponadto, 
jeśli macie wrażliwą skórę, to bielizna z bawełny 
organicznej zdecydowanie nie jest kaprysem, 
ale oznaką właściwej samoopieki. W Bellindzie 
natura nie jest nam obojętna, więc możecie ku-
pić nowe bezuciskowe skarpetki damskie ECO-
SMART COMFORT SOCKS w kolorze różowym, 
białym i czarnym, a także skarpetki ECOSMART 
IN-SHOE SOCKS za kostkę.

Nie tylko natura nie jest nam obojętna, to samo 
dotyczy całej sytuacji wokół pandemii, dlatego 
zdecydowaliśmy się przekazać nasze tekstylne 
maseczki Szpitalowi Okręgowemu w Pardubi-
cach, Szpitalowi w Trnawie na Słowacji oraz Szpi-
talowi Uniwersyteckiemu Motol, które przesłały 
nam piękne podziękowania, za które bardzo 
dziękujemy.

Życzymy miłej lektury magazynu Bellinda!
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POZNAJ MODĘ NA SPORTOWĄ ELEGANCJĘ

Chcesz czuć się w swoich ubraniach komfortowo i jednocześnie zachować kobiecość? Postaw 
na styl zwany sportową elegancją. Jeśli wolisz tenisówki od obcasów a krótka spódniczka 
nic Ci nie mówi, to zakochasz się w tym stylu. Mamy dla Ciebie wskazówki jak umiejętnie 
opanować modę na sportową elegancję.

Szykownie i wygodnie

Czym jest sportowa elegancja?
Na początku przedstawimy krótko, co należy 
sobie wyobrazić po pojęciem sportowa elegan-
cja. W internecie można znaleźć wiele kontro-
wersyjnych artykułów mówiących o tym, że coś 
takiego nie istnieje. Jesteś po prostu sportowa 
bądź elegancka – nic pomiędzy.

Ale... co jeśli do obcisłej sukienki założysz te-
nisówki, do tego dobierzesz luźny płasz oraz 
elegancką torebkę? Wtedy poruszasz się po-
między sportową a wyrafinowaną modą. To styl 
w, którym wygoda, wspierana przez czysto ko-
biece elementy, gra kluczową rolę: Eleganckie 
trenczowe płaszcze, spodnie dresowe, obcisłe 
bluzki, czapki, trampki na platformie i kopertów-
ka. Jeśli uważasz, że te elementy nie pasują do 
siebie, czytaj dalej.

Podstawowe zasady sportowej elegancji
Gdy zamierza się połączyć dwa zupełnie różne 
style, bardzo łatwo jest popełnić modowy faux 
pas. W takim przypadku możesz na przykład 
wyglądać jakbyś prosto z siłowni wybrała się na 
spotkanie biznesowe, ale zdąrzyła się przebrać 
tylko w połowie. Podstawową zasadą jest więc: 
Łącz ostrożnie i trzymaj się bardziej neutralnych 
kolorów takich, jak beżowy (nude), biały, szary, 
khaki lub czarny. Możliwe, że połączenie spodni 
dresowych i szpilek nie jest najbardziej zwario-

wane, chociaż w Ameryce najprawdopodobniej 
zapunktowałabyś za nie.

Tenisówki do sukienek i spódnic
W garderobie w stylu sportowej elegancji nie 
powinno zabraknąć tenisówek, najlepiej białych, 
które pasują do wszystkiego. Możesz łatwo 

”przełamać” wyrafinowany strój za pomocą 
trampek, nadając mu swobodny charakter.

Możesz nosić tenisówki do sukienek, spódnic 
i kombinezonów. W chłodniejsze dni z pewno-
scią nie obejdziesz się bez dobrej jakości rajstop. 
Polecamy zakup przynajmniej jednej pary COOL 
20 DEN. Ponadto, są to rajstopy bezmajtkowe 
a więc idealne do krótkich spódnic.

Kluczowe elementy, których nie może zabrak-
nąć w sportowo-eleganckiej garderobie
Jakie podstawowe elementy można idealnie 
łączyć aby wyczarować z nich stylowe stroje?

• Beżowy trencz/płaszcz – idealnie pasuje do bia-
łych tenisówek i bluzy.

• Dżinsy “boyfriendy“ – pasują do obcisłych to-
pów i luźnych bluzek.

• Spódnica ołówkowa – czarna lub beżowa.
• Czarno-biała kurtka – najlepiej o dłuższym i luź-

niejszym kroju, kluczem jest komfort!
• Długa plisowana spódnica –  jednokolorowa 

lub z lamparcim wzorem, białymi tenisówkami 
i ramoneską.

• Biała bluza z kapturem – wygląda dobrze 
w połączeniu z beżowym płaszczem lub czarną 
ramoneską.

• Dżinsowa kurtka - idealnie nieco za duża. Uniwer-
salny element, bez którego nie można się obejść.

• Elegancka torebka - postaw na tak zwaną torbę 
shopper w kolorze czarnym lub beżowym.

• Duże okulary przeciwsłoneczne - eleganckie, 
ekstrawaganckie, w skrócie takie, które podniosą 
każdą Twoją stylizację na wyższy poziom.



Czy wiedzieliście, że…

… skarpety damskie COTTON 
MAXX dostępne są również 
w kolorze białym.

… nasze nowe rajstopy PLUS SIZE nosiły 
już liczne influencerki i są z nich bardzo 
zadowolone. Nie ma potrzeby rezygnacji 
ze spódnic ze względu na dodatkowe kilo-
gramy, zwłaszcza teraz na wiosnę.

… influencer Jir-
ka Kmoníček jako 
dziecko nie nale-
żał do szczupłych 
chłopców, ale dzię-
ki swojej motywacji 
i  determinacji został 
Mężczyzną Roku 
2018 w Czechach. 
Jirka również wy-
próbował nasze 
bokserki i  skarpety 
Ecosmart.

… oferujemy również biusto-
nosz ciążowy do karmienia 
MATERNITY BRA marki DIM. 
Wypróbujcie, jeśli właśnie zo-
stałyście matkami.

Zdroj: @lucyadamkova

Zdroj: @jirikmonicek_official
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Bawełna jest jednym z najpowszechniej-
szych materiałów tekstylnych i w XIX 
wieku stanowiła aż 80% ich całkowitej 
produkcji. Jednak w ostatnich latach jej 
uprawa budzi kontrowersje i została za-
stąpiona tzw. bawełną organiczną, która 
jest dużo bardziej przyjazna środowisku. 
Dlaczego mielibyśmy dać szansę również 
bawełnie organicznej?

Kiedy nosimy klasyczną bawełnianą ko-
szulkę, nie możemy sobie nawet wyobra-
zić, jak duże obciążenie może stanowić 
jej produkcja dla przyrody. Bawełna to 
tradycyjna roślina uprawiana w ciepłych re-
jonach od niepamiętnych czasów - najwięk-
sze plantacje bawełny znajdują się w Turcji, 
Chinach, Indiach a także w Afryce.

Uprawa klasycznej bawełny obciąża na-
turę
Jednak jego uprawa niesie ze sobą wiele 
pułapek. Bawełna potrzebuje określonych 
warunków do wzrostu, dużej ilości wody 
i jednocześnie odpowiedniej odporności 
na atakujące ją szkodniki. Chociaż bawełna 
modyfikowana genetycznie radzi sobie 

z tym lepiej, wpływ jej uprawy na środo-
wisko i bioróżnorodność jest katastrofalny.

Odzież z ”odrobiną chemii”
Jeśli dodasz sztuczne nawożenie, opry-
skiwanie pestycydami i środki chemiczne 
w trakcie i po zakończeniu przetwarzania, 
zauważysz, że zamiast ładnego ubrania 
masz na sobie kawałek chemii. Nic więc 
dziwnego, że bawełna organiczna lub ba-
wełna pochodząca ze sprawiedliwego 
handlu staje się ostatnio coraz bardziej 
popularnym terminem.

Co to jest bawełna organiczna?
Bawełna organiczna jest uprawiana w spo-
sób naturalny, a do jej wzrostu i przetwa-
rzania wykorzystywane są wyłącznie za-
soby naturalne. Aby bawełna uzyskała 
certyfikat BIO, musi być uprawiana bez 
pestycydów przez co najmniej 3 lata i musi 
być przetwarzana zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami produkcji ekolo-
gicznej. Uprawiając bawełnę Fairtrade, 
rolnicy stosują naturalne środki ochrony 
przed szkodnikami, nawożą ją wysokiej 
jakości kompostem i zwykle zbierają ręcz-
nie, a jeśli jest barwiona, tylko naturalnymi 
substancjami.

JAKIE SĄ JEJ ZALETY I DLACZEGO WARTO JĄ MIEĆ W SZAFIE?

Odzież z bawełny organicznej

Skarpetki kobiece z bawełny organicznej z wy-
godnym obszyciem.

Panowie docenią bokserki z bawełny organicz-
nej, które są wygodne w noszeniu i idealnie do-
pasowane.



NOWOŚĆ
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DOSTĘPNE NA WWW.BELLINDA.PL



Hanes Poland Sp. z o.o.
ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź

tel. +48 693 414 225
e-mail: bellinda.pl@hanes.com

www.bellinda.pl
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NOWOŚĆ
SKARPETKI Z BAWEŁNY 
ORGANICZNEJ Z WYGODNYM 
OBSZYCIEM, NIE POWODUJĄ 
SINIAKÓW

KOMBINACJE KOLORÓW

NOWOŚĆ
SKARPETY Z BAWEŁNY 
ORGANICZNEJ W WERSJI 
Z KRÓTKĄ KOSTKĄ

KOMBINACJE KOLORÓW


