Poradnik na co powinieneś zwrócić uwagę zanim
kupisz bieliznę dla Niej .

Po pierwsze kolor
46 % kobiet nosi bieliznę czarną
30% nosi bieliznę białą,
23 % bieliznę kolorową.
Czarny wydaje się być pewniakiem ; )

Po drugie krój biustonosza

- jeśli Ona ma mniejsze piersi, to pewnie nosi biustonosz typu push up http://4mate.pl/kategoria-produktu/biustonosze/biustonosze-usztywniane - (a) plunge (z
obniżonym mostkiem, dobrze zbierający biust) lub half cup (b),

a) biustonosz typu plunge

b) biustonosz typu half cup

- jeśli Ona ma większe piersi to zapewne jest to biustonosz typu balkonetka http://4mate.pl/kategoria-produktu/biustonosze/biustonosze-pol-usztwniane - ( c) lub full
cup (d)

c) biustonosz typu balkonetka

biustonosz typu full cup

Po trzecie wykonanie biustonosza

Biustonosze typu push-up są ulubionymi dla co drugiej kobiety

Push-up (http://4mate.pl/kategoria-produktu/biustonosze/biustonosze-usztywniane ) - to
biustonosz z rodzaju usztywnianych ( padded), wyposażone w różnego rodzaju wkładki
powiększające, mające za zadanie optycznie powiększać i eksponować biust .
Możecie się spotkać także z określeniami miękkie ( soft ) lub pół usztywniane ( semi soft ) .
- biustonosz soft (http://4mate.pl/kategoria-produktu/biustonosze/biustonosze-usztywniane )
wykonany jest z materiału, który swobodnie dopasowuje się do kształtu piersi. Miseczka nie
jest wyściełana żadnym wypełnieniem, jedynym usztywnieniem są fiszbiny utrzymujące
kształt stanika. Dzięki temu biustonosz jest przewiewny, co jest doceniane przez panie
szczególnie w upalne dni.

biustonosz typu soft

- biustonosze pół usztywniane - http://4mate.pl/kategoria-produktu/biustonosze/biustonoszepol-usztwniane - mają dolną część miseczki usztywnioną , a górna pozostaje miękka. Na
średnim i dużym biuście szczególnie dobrze będą leżeć full-cupy i balkonetki,

biustonosz typu semi soft

- biustonosze usztywniane (padded) - http://4mate.pl/kategoriaproduktu/biustonosze/biustonosze-usztywniane - dzielą się na dwie kategorie: z miseczkami
bezszwowymi, tłoczonymi maszynowo (tak zwana kopa) oraz z miseczkami szytymi w
klasyczny sposób. Staniki padded występują w wielu krojach, najpopularniejszy to plunge,
polecany paniom o mniejszym i średnim biuście oraz o blisko osadzonych piersiach.

biustonosz usztywniany

Możecie jeszcze spotkać się z następującymi określeniami rodzajów biustonoszy
a ) biustonosze typu bardotka - to staniki bez ramiączek lub z odpinanymi całkowicie
ramiączkami

biustonosz typu bardotka
b ) biustonoszach na fiszbinach to jest biustonoszach , które mają wszyte w swój dolny obrys
druty ( z tworzywa ) o półkolistym kształcie – tzw . fiszbiny. Większość biustonoszy posiada
fiszbiny.
c ) t-shirt bra – to biustonosz o gładkim wykończeniu nie odznaczający się pod bluzką lub tshirtem.

Majtki

Po czwarte krój majtek

1. Figi - http://4mate.pl/kategoria-produktu/figi - to najpopularniejsze majtki wśród
pań. Ich różnorodność doprowadziła do podziału na kilka kategorii :

- Figi rio charakteryzuje podwyższony stan i głębokie wcięcia na udach.

figi rio
- Figi spaghetti w talii posiadają cienką nitkę (stąd nazwa), z tyłu są zabudowane.
Pozbawione są tradycyjnego paska gumowego.

figi spagetti

- Figi pełne są mocno zabudowane, zasłaniają praktycznie całe pośladki i mają umiarkowane
wcięcia. Wyglądają dobrze właściwie na każdej pupie.
Najpopularniejsze wśród fig.

figi pełne

- Figi tanga nieco przypominają stringi, aczkolwiek nie są aż tak bardzo skąpe. Cechują się
szerokim elastycznym pasem.

figi tanga

2. Stringi
Stringi - http://4mate.pl/kategoria-produktu/stringi - i wszystko jasne : ) . Są to majteczki , w
których kobiety są najchętniej widywane przez mężczyzn. Niestety większość kobiet
(70%) ich nie nosi .
Przynajmniej na co dzień ; )

stringi

3. Biodrówki zwane często hipsterami ( angielskie hip – biodro ) , to majtki z
obniżonym stanem są bardzo wygodne w noszeniu, zasłaniają praktycznie całe biodra

Biodrówki

4. Szorty
Szorty - http://4mate.pl/kategoria-produktu/szorty - to zabudowane majtki zasłaniające
praktycznie całe biodra. Posiadają krótkie nogawki czym odróżniają się od biodrówek.

szorty

Oczywiście ważne są materiały, z których wykonana jest bielizna.
Jeżeli chodzi o biustonosze to oczywiście bawełna , jedwab , poliester , elastan.
Tworzyw sztucznych nie da się uniknąć szczególnie jeśli biustonosze są wykończone koronką
lub są wyposażone we wkładki ( push-up ).
Podobnie jest w przypadku majteczek , jednak w nich udział bawełny powinien być większy.

