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Editorial
Vážení zákazníci,
počas zimy nebolo možné vďaka rôznym vládnym nariadeniam a Lockdownu poriadne 
prevetrať Vaše pripravené módne kúsky, ale my veríme, že počas jari a leta sa už všetko 
zmení a budete si môcť vyskúšať naše novinky a opäť vyraziť na nákupy, za kultúrou, do 
Vašej obľúbenej reštaurácie.

Na tieto príležitosti sa už na Vás tešia v pančuchovom tovare nové PLUS SIZE silonky o sile 
20 DEN, ktoré ocenia najmä plnoštíhle ženy. Vo veľkosti XL majú tieto pančuchové nohavice 
špeciálny zadný klin a vo veľkosti XXL predný aj zadný klin.

Ale ak ste sa stali priaznivkyňou športovej elegancie, máme pre Vás niekoľko tipov, ako sa cítiť 
pohodlne a zároveň nestratiť ženskosť.

Rozširujeme rad ECOSMART. Zaobstaraním oblečenia z bio bavlny robíte ústretový krok nielen 
k prírode, ale aj k svojmu zdraviu. Ak navyše máte citlivú pokožku, potom spodné prádlo z 
bio bavlny rozhodne nie je rozmarom, ale známkou správnej sebaopatery. Ani nám v Bellinde 
príroda nie je ľahostajná, preto u nás kúpite nové dámske ponožky s netlačiacim lemom EcoS-
MART COMFORT SOCKS v ružovej, bielej a čiernej farbe a tiež členkové ponožky EcoSMART 
IN-SHOE SOCKS.

Ako nám nie je ľahostajná príroda, nebola nám ľahostajná ani celá situácia okolo pandémie, preto 
sme sa rozhodli venovať naše textilné rúška do nemocnice FN v Trnave, do Jednoty Dôchodcov 
na Slovensku v Oščadnici, ktorá nám poslala aj krásne poďakovanie, za ktoré moc ďakujeme. 

Prajeme Vám príjemné chvíle pri čítaní nášho Bellinda magazínu!
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OSVOJTE SI TREND ŠPORTOVEJ ELEGANCIE

Chcete sa cítiť v oblečení pohodlne, ale zároveň nestratiť ženskosť? Vsaďte na štýl menom 
športová elegancia. Pokiaľ máte radšej tenisky než podpätky a krátke sukne vám nič nehovoria, 
potom si ho zamilujete. Máme pre vás tipy, ako si športovo elegantnú módu osvojiť, a pritom 
nešľapnúť vedľa.

Chic a pohodlná

Čo je športová elegancia?
Najskôr si poďme v krátkosti povedať, čo si pod 
pojmom športová elegancia predstaviť. Na in-
ternete nájdete mnoho kontroverzných článkov, 
ktoré tvrdia, že nič ako športová elegancia nee-
xistuje. Buď ste skrátka športová, alebo elegant-
ná – nič medzi tým. 

Lenže..., čo keď si k teniskám oblečiete prilie-
havé šaty, prehodíte cez seba ležérny kabát 
a do ruky si vezmete elegantnú kabelku? Potom 
sa pohybujete niekde na hrane medzi športo-
vou a sofistikovanou módou. Jedná sa o štýl, 
v ktorom hrá prim pohodlnosť podporená rýdzo 
ženskými prvkami: Elegantné trenčkoty, tepláky, 
upnuté topy, šiltovky, tenisky na platforme aj 
plesové listové kabelky. Pokiaľ máte pocit, že 
tieto kúsky nejdú dohromady, potom čítajte ďalej.

Základné pravidlá športovej elegancie
Ak sa chystáte kombinovať dva úplne odlišné 
štýly, je veľmi jednoduché skĺznuť k módnemu 
faux paus. V tomto prípade môžete ľahko vy-
zerať, akoby ste si odskočili z fitness centra na 
obchodnú schôdzku, ale stihli ste sa prezliecť iba 
z polovice. Základné pravidlo teda znie: Kombi-
nujte opatrne a držte sa skôr neutrálnych farieb, 

ako je béžová (nude), biela, šedá, khaki alebo 
čierna. Tepláky a topánky na vysokých opät-
koch najskôr nebudú to pravé orechové, aj keď 
v Amerike by ste s nimi najskôr zabodovali.

Tenisky k šatám aj sukniam
V športovo elegantnom šatníku by vám rozhod-
ne nemali chýbať tenisky, tzv. sneakersy, ideálne 
jednoduché biele, ktoré sa hodia ku všetkému. 
Teniskami inak sofistikovaný outfit ľahko "rozbi-
jete“ a dodáte mu ležérny nádych.

Tenisky bez obáv noste k šatám, sukniam aj 
overalom. Počas chladnejších dní sa určite neza-
obídete bez kvalitných pančušiek. Odporúčame 
si zaobstarať aspoň jedny COOL 20 DEN. Jedná 
sa o klasické pančušky, ktoré sú bez zosilneného 
sedu, takže ideálna voľba ku krátkym sukniam.

Kľúčové kúsky, ktoré v športovo elegantnom 
šatníku nesmú chýbať
Aké základné kúsky sa dajú skvelo kombinovať 
a vykúzlite z nich štýlové outfity?

• Béžový trenčkot/kabát – vyzerá perfektne s bielymi 
teniskami a mikinou.• Boyfriend džínsy – vezmite si ich k upnutým topom 
aj voľnejším blúzkam.• Puzdrová sukňa – čierna alebo béžová.• Čierne a biele sako – najlepšie dlhšie a vo voľnejšom 
strihu, pohodlie je základ!• Dlhá plisovaná sukňa – jednofarebná alebo s leopar-
dím vzorom, doplnená bielymi teniskami a koženou 
bundičkou.• Biela mikina s kapucňou – hodí sa pod béžový kabát 
aj pod čiernu bundičku. • Džínsová bunda – ideálne trochu oversized. Univer-
zálny kúsok, bez ktorého sa nezaobídete.• Elegantná kabelka – vsaďte na tzv. shopper bag 
v čiernej alebo béžovej farbe.• Veľké slnečné okuliare – elegantné, extravagant-
né, skrátka také, ktoré pozdvihnú každý váš look 
o úroveň vyššie.



Vedeli ste , že…
… COTTON MAXX dámske 
ponožky máme po novom aj 
v bielej farbe

… naše nové PLUS SIZE pančuchové no-
havice si obliekla už rad influenceriek a sú 
s nimi moc spokojné. Netreba sa vzdávať 
noseniu sukní kvôli nejakému kilu navyše, 
najmä teraz počas jari.

… Jirka Kmoníček 
ako malý nepat-
ril medzi štíhlych 
chlapcov, ale vďaka 
motivácii a odhod-
laniu sa stal mužom 
roka 2018. Jirka 
vyskúšal aj naše 
EcoSMART boxer-
ky a ponožky … ponúkame pod značkou DIM 

aj dojčiacu podprsenku MA-
TERNITY BRA. Skúste aj Vy, ak 
patríte medzi čerstvé mamičky

Zdroj: @lucyadamkova

Zdroj: @jirikmonicek_official
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Bavlna je jedným z najbežnejších textil-
ných materiálov a ešte v 19. storočí tvorila 
až 80% z jej celkovej produkcie. V posled-
ných rokoch však jej pestovanie vzbu-
dzuje kontroverzie a nahrádza ju tzv. Bio 
bavlna, ktorá je oveľa šetrnejšia k život-
nému prostrediu. Prečo by ste oblečeniu 
z organickej bavlny mali dať šancu aj vy?

Keď si oblečieme klasické bavlnené tričko, 
ani nás nenapadne, ako veľmi veľkú záťaž 
pre prírodu môže jeho výroba predstavo-
vať. Bavlna je tradičnou plodinou, ktorá sa 
v teplých oblastiach pestuje od nepamä-
ti - najväčšie bavlnené plantáže sú pritom 
v Turecku, Číne, Indii, ale aj v Afrike.

Pestovanie klasickej bavlny zaťažuje prí-
rodu
Jej pestovanie však so sebou nesie mnoho 
úskalí. Bavlna totiž k svojmu rastu potre-
buje špecifické podmienky, veľa vody a zá-
roveň dostatok odolnosti proti škodcom, 
ktorí ju tak radi napadajú. Geneticky mo-
difikovaná bavlna síce toto všetko zvládne 

lepšie, avšak dopad jej pestovania na život-
né prostredie a biodiverzitu je devastujúci.

Obliecť sa so “štipkou chémie“
Keď si k tomu pripočítate umelé hnojenie, 
postreky pesticídmi a chemickú úpravu 
počas i po samotnom spracovaní, zistíte, 
že na sebe máte miesto pekného kusu 
oblečenia skôr kus chémie. Niet teda divu, 
že organická čiže fair trade bavlna je v po-
slednej dobe čím ďalej viac skloňovaným 
výrazom.

Čo je organická bavlna?
Organická bavlna sa pestuje prirodzeným 
spôsobom a k jej rastu aj spracovaniu sa 
využívajú iba prírodné zdroje. Aby bavlna 
získala BIO certifikáciu, musí byť pestovaná 
bez pesticídov po dobu najmenej 3 rokov 
a musí byť spracovaná v súlade s medziná-
rodnými normami pre ekologickú výrobu. 
Poľnohospodári pri pestovaní fair trade 
bavlny využívajú prirodzené obrany proti 
škodcom, hnoja ju kvalitným kompostom 
a väčšinou ju zbierajú ručne, a ak sa farbí, 
tak iba prírodnými látkami. 

AKÉ MÁ PREDNOSTI A PREČO HO MAŤ V SKRINI?

Oblečenie z bio bavlny

Dámske ponožky Ecosmart comfort socks z bio 
bavlny s pohodlným lemom.

Pánske polovičky potešia Bellinda Ecosmart 
boxerky z organickej bavlny, ktoré sú príjemné 
na nosenie a perfektne sedia.



NOVINKA
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ZAKÚPITE NA WWW.BELLINDA.SK



Hanesbrands Slovakia s.r.o.
Kollárova 12
902 01 Pezinok
Slovensko

Tel.: +421 33 645 2426
e-mail: bellinda@hanes.com

www.bellinda.sk

#BellindaForYou

 BELLINDAOFFICIAL BELLINDA_CZ BELLINDA.CZ

NOVINKA

PONOŽKY Z BIOBAVLNY 
S POHODLNÝM LEMOM, 
NESPÔSOBUJÚ OTLAKY

FAREBNÉ VARIANTY

NOVINKA

PONOŽKY Z BIOBAVLNY 
V KRÁTKEJ ČLENKOVEJ 
VARIANTE

FAREBNÉ VARIANTY


