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Z wielką przyjemnością prezentujemy 
Państwu przewodnik brafittingowy po no-
wych, bestsellerowych konstrukcjach biusto-
noszy, które pojawiły się w ofercie producentów 
w 2022 roku lub będę miały swoją premierę 
w 2023 roku. 

Ideą przewodnika jest przybliżenie Gościom 
Salonu Bielizny nowych rozwiązań technolo-
gicznych, konstrukcyjnych oraz funkcjonalnych 
zastosowanych w modelach bielizny, które 
wpływają na komfort, trwałość i dopasowanie 
zapewniane przez biustonosze.

Wstęp

Katarzyna Sałata, Dobra Kreacja

Ada Maksim, Modna Bielizna

Zapraszamy do lektury!

Mamy nadzieję, że dzięki opisom stworzonym 
we współpracy z Katarzyną Sałatą z Dobrej Kre-
acji udało nam się przybliżyć, jak wybrane mo-
dele wpisują się w specyfikę potrzeb współcze-
snych kobiet oraz wskazać, jakie ich problemy 
rozwiązują w obszarze zdrowia, ekologii i eko-
nomii używania produktu.

Liczymy, że informacje zgromadzone  w  tym 
przewodniku pomogą Wam nie tylko podczas 
Salonu Bielizny, ale także później, w codziennej 
pracy w butikach i sklepach.



Wielofunkcyjny. Nowoczesny. Stworzony z myślą o kobietach 
w różnych sytuacjach życiowych i o różnych sylwetkach. 
Unikalny top Lynn 5768X, który dzięki mięsistej tkaninie 
i wygodnemu zapięciu z przodu spełnia różnorodne potrzeby. 
Dedykowany kobietom po częściowej operacji piersi, dzięki 
kieszonce na protezę i lekkiej kompresji. Doskonały dla pań, 
które mają problem z zapinaniem bielizny na plecach. Idealny 
dla klientek, które ponad wszystko cenią sobie komfort. Prosta 
rozmiarówka, szeroka gama kolorystyczna i uniwersalne 
zastosowanie sprawiają, że top Lynn to absolutny must have 
na sklepowej półce. 

–  Anita

Data wejścia do sprzedaży: dostępny 



Anita

MODEL LYNN 5768X
TOP BEZFISZBINOWY

Często jako brafitterki poszukujemy 
indywidualnych rozwiązań dla kobiet. Dla mnie 
równie ciekawe są te idące w stronę uniwersalizmu 
i szerokiej funkcjonalności. Takim produktem jest 
bezfiszbinowy top Lynn, który jest produktem 
medycznym oraz posiada standard certyfikacji 
OEKO TEX 100® gwarantujący bezpieczeństwo 
wszystkich użytych surowców. 

Top jest bardzo przyjemny dla ciała i wywiera deli-
katną kompresję, czyli uciska stopniowo i w różnym 
natężeniu. Pomaga w tym jego konstrukcja – ela-
styczna tkanina, szeroki pas na plecach oraz brak 
zapięcia z tyłu. Zamiast niego jest z przodu ekspres 
i pojedyncza haftka od spodu ułatwiająca zapięcie 
zamka (z miękkim zabezpieczeniem od strony ciała). 

Gęstość i kierunek splotu włókien w materiale 
są różne: inne z tyłu, inne na bokach i inne w pasie 
pod piersiami. Ma to bardzo dobry wpływ na 
wygodne dopasowanie topu do anatomii i chroni 
ciało przed nadmiernym uciskiem. Wspiera 
swobodny przepływ limfy oraz niweluje ucisk na 
przeponę. Ramiączka są z przodu lekko poszerzone, 
miękkie i z tyłu regulowane.

Top Lynn jest produktem medycznym dla ama-
zonek, ale mogę go zarekomendować także dla 
kobiet, dla których nacisk drutów i pasa obwodu 
jest dyskomfortowy; przy niższym wzroście lub 
atletycznej sylwetce; także dla nastolatek. 

Miseczki są gładkie, bez żadnych cięć i z podwójnej 
warstwy materiału. Pomiędzy nimi jest dodatko-
wa, cienka wkładka, którą można wyjąć i zastąpić 
protezą częściową czy wkładką tekstylną (u kobiet 
bezpośrednio po mastektomii). 

W kolekcji jest również wersja z zapięciem na plecach 
– model Lotta 5769X, który bardzo dobrze sprawdza 
się u kobiet w ciąży. Szeroki pas nie uciska brzucha, 
a bezszwowa miska łagodnie podtrzymuje biust.  
 
Oba topy występują w rozmiarach od S do XXL, 
które odpowiadają zakresom 70-90 A-E, 95-105 
A-D oraz 110-115 A-B (dokładny zakres w katalogu 
Anita care).

W bazie dostępne są kolory: beż, czarny, szary 
melanż, lotus (lekka brzoskwinia). Jesienią w limito-
wanej edycji będzie kolor rose wine, a na przyszłą 
wiosnę kolor berry. 
 

Rozmiary S M L XL XXL

Kontakt: +48 71 795 90 59 
e-mail: anita.pl@anita.net 
Strona: www.anita.com/pl

http://www.anita.com/pl


Biustonosze typu spacer wykonane są ze specjalnej tkaniny, 
która dopasuje się do biustu i będzie dobrze reagowała na 
zmiany temperatury. Dzięki strukturze 3D materiał zewnętrzny, 
łączy się z wewnętrznym za pomocą mikrowłókien utrzymują-
cych przestrzeń pomiędzy nimi. Powietrze, cyrkulując pomię-
dzy warstwami, odprowadza wilgoć. Spacer jest plastyczny, 
dopasowuje się do kształtu piersi i jest niewidoczny pod ubra-
niami. Proponujemy go także dla kobiet z większym biustem.  
 
–  Specjalistki od pełnych biustów firmy Gaia i Bella Misteria

Data wejścia do sprzedaży: dostępny



Bella 
Misteria

MODEL RÓŻANA MGŁA
(art. BM-27-BS-62-ROZNIE-SP2)
SPACER (SP2)

W kolekcji Bella Misteria jest kilka rodzajów biusto-
noszy spacer – z klasycznym zapięciem (jak w mo-
delu Różana Mgła), koronkowymi plecami oraz wie-
lofunkcyjnymi ramiączkami, które można przepiąć 
na kilka sposobów. W tej linii występują dwie kon-
strukcje miski – klasyczna i najbardziej popularna, 
którą tutaj omawiam, oraz o kroju balkonetkowym 
(SP4) obecna w jednym modelu – Miękki Dotyk 
(art. BM-6-BS-50-SZA-SP4).  

Miska typu spacer jest bardzo podatna na kształ-
towanie, ponieważ materiał pracuje w dwóch 
kierunkach. Trójwymiarowa struktura z kieszenią 
powietrzną dopasowuje się do ciała i przepuszcza 
powietrze. Plastyczność pianki, z której jest wyko-
nana, daje naturalne ułożenie piersiom, ale zacho-
wuje także stabilność niezbędną do ich modelo-
wania i podtrzymania. Aby te parametry wzmocnić 
marka wprowadziła technologiczne rozwiązania. 
Między innymi w tunelach drutów, w baskince i na 
mostku są wzmocnienia, dzięki którym biustonosz 

mocniej trzyma u podstawy i przesuwa piersi z bo-
ków – do rozmiaru miski J. 

W modelu Różana Mgła górna krawędź miski 
i boczna – przy pachach są wykończone taśmą ła-
maną – przyjemną i gładką dla ciała. Jest naszyta 
techniką płaskich szwów, które nie wychodzą nad 
poziom biustonosza i dzięki temu są mniej widocz-
ne pod ubraniem.  

We wszystkich modelach marki, aby zapobiec 
m.in. zwijaniu się pasa obwodu, są wygodne – 
dwuczęściowe, ruchome fiszbiny boczne. Każda 
z nich jest wszyta oddzielnie w jego górną i dolną 
krawędź. Kiedy schylamy się, fiszbiny rozchodzą się 
i unikamy wbijania się ich w ciało.  

Linia biustonoszy spacer ma już kilka kolorów, 
a jesienią pojawi się morski. Natomiast w aktualnej 
ofercie są: biały, czerń, ecru, coffe rose i szary.

Kontakt: tel. +48 85 664 23 07
e-mail: hurt@bellamisteria.com
Osoby do kontaktu: Robert Bogusz,  
Artur Zomkowski, Mateusz Zomkowski
Strona: b2b.bellamisteria.com

Rozmiary 65 D-J 70 C-J 75 B-I 80 B-H 85 B-G 90 B-F 95 B-E

http://b2b.bellamisteria.com


Chica jest modelem w szerokiej gamie rozmiarowej, nasyconym młodzieńczą energią, 
przeznaczonym dla kobiet w każdym wieku, które lubią nieoczywiste zestawienia 
kolorystyczne i niebanalne wzornictwo. 

Bazowy kolor jasnego różu sprawia, że model Chica jest doskonałą propozycją pod 
jasne, letnie stylizacje. Inspiracją dla kolekcji była wiosenna świeżość truskawki, zawartej 
w multikolorowym hafcie, zestawionej z wyrazistym ramiączkiem w odcieniu malinowej 
czerwieni, który to występuje również w obszyciu różowych taśm. Chica udowadnia, 
że dobra konstrukcja i sprawdzone rozwiązania technologiczne mogą iść w parze 
z  wyjątkowym wzornictwem. 

–  Gorsenia 



Gorsenia 

MODEL CHICA (K775)
SOFT BRA

Chcąc określić konstrukcję biustonosza Chica, 
najlepiej jest odwołać się do bazowego modelu 
Paradise – K 496. To była wyjściowa forma dla 
stworzenia wiosennej nowości. Na miseczce jest 
podwójna warstwa tiulu o tej samej gramaturze, 
a boki pasa obwodu są także z lycry typu siatka – 
bardziej transparentnej, oddychającej i lżejszej. 

O ile jednak w Paradise na górnej części miski 
mamy stabilną koronkę, to tutaj pojawia się haft. 
Jest on multikolorowy i obejmuje całą górną miskę 
oraz połowę miseczki dolnej. Kiedy przyjrzymy 
się dokładniej np. wypełnieniu wzorów płatków 
kwiatów, zobaczymy różną gradację kolorów nici: 
od niebieskości do seledynowej zieleni. Główny 
motyw, czyli truskawka, jest także na górnej 
krawędzi miseczki, którą od spodu stabilizuje 
silikonowa tasiemka. W czasie noszenia i po praniu 
ten delikatny detal pozostaje bez zmian – nie 
odkształca się ani nie zagina.

Biustonosz dopasowałam dla siebie w rozmiarze 
85H i testowałam w wymagającym czasie dla 
bielizny – latem podczas wysokiej temperatury. Był 
wygodny, miły dla ciała i bardzo dobrze kompo-
nował się z letnimi bluzkami. Dzięki różowemu 
podbiciu tiulu zgrał się z moim odcieniem skóry, 
a kolorowe wzory tylko nieznacznie przenikały 
przez lekką tkaninę. 

Mostek w biustonoszu jest również haftowany 
i podszyty drugą warstwą stabilnego tiulu, co 
wpływa korzystnie na całość konstrukcji biustono-
sza. Linia ramiączek w tym modelu przesunięta jest 
do boku, co zapewnia zbieranie piersi do środka 
i modeluje dekolt. Przy ramiączkach są regulatory 
w kolorze różowego złota.    

Model Chica jest dedykowany kobietom ze 
średnim i dużym biustem. Obejmuje różne 
sylwetki i typy budowy klatki piersiowej, także 
te nieznacznie szersze. 

Kontakt: +48 42 637 68 13 / 637 40 44 
e-mail: igor.olchowik@gorsenia.pl
weronika.pajak@gorsenia.pl
krystyna.szymkowska@gorsenia.pl
Strona: www.gorsenia.pl

Rozmiary 70 E-J 75 D-J 80 D-J 85 D- I 90 D-H 95 D-H

Data wejścia do sprzedaży: czerwiec 2023 

http://www.gorsenia.pl


Saanvi jest nowością w ofercie Gorseni, bazującą na doskonale 
znanej Luisse. Zamysłem projektu było stworzyć biustonosz 
maksymalnie komfortowy, zbierający i unoszący biust, który 
swą wizualną stroną udowodni, że wygodne wcale nie musi 
oznaczać nudne. Model w szerokiej gamie rozmiarowej, dla 
kobiet w każdym wieku, miłośniczek czerni i elementów 
biżuteryjnych.  Inspiracją stała się organiczna, delikatna forma 
koronki, uzupełniona o subtelny akcent złota.  

Jej kabaretkowy charakter powtórzony został na komforto-
wych ramiączkach, a kolor złoty obecny jest również w deko-
racyjnych przeszyciach, widocznych na taśmach. Stworzony 
biustonosz swoimi rozwiązaniami technologicznymi maksy-
malnie podnosi komfort użytkowniczek.   
 
–  Gorsenia 



MODEL SAANVI – K 758
SOFT BRA

Jedna z najwygodniejszych konstrukcji w kolekcji 
marki Gorsenia - w moim subiektywnym ran-
kingu, czyli bazowy model Luisse K441 – stała się 
inspiracją do stworzenia modelu z przyszłorocznej 
kolekcji wiosenno-letniej. Biustonosz Saanvi wej-
dzie do sprzedaży w lutym i zaprezentuje najlepsze 
cechy tego kroju z całkowicie nowymi surowcami. 

Im kobieta ma większe piersi, tym większy jest nacisk 
każdego elementu budowy biustonosza na ciało. 
W tej konstrukcji, która powstała w 2018 roku, wyżej 
podniesiona linia dekoltu i mostka łączy się z ramiącz-
kami, które są przesunięte w stronę środka sylwetki. 
Ten zabieg, a także poziome cięcie miseczki powo-
dują, że biust układa się proporcjonalnie, a ciężar 
piersi jest mniej odczuwalny. Ramiączka są wyraźnie 
szersze, komfortowe i podszyte miękką pianką, co 
pomaga w odciążeniu odcinka barkowego. 

W biustonoszu Saanvi mamy jeszcze dwie nie-
spodzianki. Po pierwsze – pojawił się nowy zabieg 
konstrukcyjny – dodatkowa, elastyczna wstawka w 
górnej części miseczki. Jest spięta na dekolcie i jej 
zadaniem jest zebranie biustu bardziej ku środkowi. 
Ta zewnętrzna warstwa jest uszyta z elastycznego 
tiulu i koronki wykończonej złotym ornamentem. 
Podobny motyw – metaliczna złotka nitka powtó-
rzona jest na dolnej krawędzi miseczki, pasa obwo-
du i ramiączkach.

Po drugie – w stosunku do konstrukcji Luisse 
wyprowadzenie ramiączka jest dodatkowo pod-
niesione, aby spodnia warstwa miski szła bardziej 
po skosie. W dolnej jej części jest podwójna war-
stwa stabilnego tiulu, w górnej pojedyncza. Brzeg 
miseczki i podkrój pachy jest wykończony taśmą 
łamaną – miłą i dobrze dopasowującą się do piersi. 
Pas obwodu ma szersze, miękkie i wygodne ob-
szycia, tak, aby zapewnić maksymalny komfort do 
miseczki M.  

Rozmiary 65 F-M 70 E-M 75 D-M 80 D-M 85 D-M 90 D-J 95 D-J 100 D-G

Data wejścia do sprzedaży: luty 2023 

Gorsenia 
Kontakt: +48 42 637 68 13 / 637 40 44 
e-mail: igor.olchowik@gorsenia.pl
weronika.pajak@gorsenia.pl
krystyna.szymkowska@gorsenia.pl
Strona: www.gorsenia.pl

http://www.gorsenia.pl




Lisca

Technologia tłoczenia miski miękkiej z dzianiny 
typu simplex. należy do najbardziej zaawanso-
wanych. Dość rzadko ten rodzaj kroju pojawia się 
w kolekcjach bieliźniarskich, dlatego zdecydowa-
łam się omówić model wykonany w tej technice. 
Jane jest biustonoszem typu minimizer z kolekcji 
bazowej marki Lisca. Jest nową konstrukcją, która 
weszła do sprzedaży w czerwcu tego roku. 

Charakterystyczne dla tej konstrukcji są całko-
wicie bezszwowe i miękkie miseczki (z fiszbina-
mi). Wykonane są z gładkiej dzianiny żakardowej 
– stabilnej, lekko błyszczącej, z płaskim roślinnym 
motywem. Dobrze podtrzymują piersi i pozostają 
niewidoczne pod ubraniem. Właściwości surowca 
– jego mała elastyczność i forma wytłoczenia miski 
powodują, że piersi w modelu Jane są optycznie 
nieznacznie mniejsze, ale ich kształt pozostał natu-
ralny i lekko zaokrąglony. 

Biustonosz nie ma fiszbinów bocznych, a pas 
obwodu jest bardzo komfortowy – szerszy, uszyty 
z mięsistej tkaniny i dość sprężysty. Na wysokości 
mocowania ramiączka do miseczki znajduje się nie-
wielka wstawka z koronki elastycznej, która poma-
ga w „domknięciu” miski i zwiększa przyleganie jej 
krawędzi do piersi. Szczególnie u kobiet, u których 
w tym miejscu tworzy się pusta przestrzeń, jest to 
pomocne.  

Biustonosz ma wygodne fiszbiny o lekko rozsze-
rzonym kształcie. Dobrze sprawdziły się na niższej 
sylwetce o większym obwodzie pod biustem 
i szerszych żebrach, lekko wypukłej klatce piersio-
wej (pracowałam w zakresach rozmiarów 85-90 C, 
D). Ramiączka są konstrukcyjnie lekko przesunię-
te w stronę szyi, dzięki temu pozostają wygodne 
nawet przy wąskich czy spadzistych ramionach. 
Występuje obecnie w dwóch kolorach – beżowym 
oraz czarnym. 

Kontakt: +48 602 351 760
e-mail: info@shapelingerie.pl
Strona: www.centrumbielizny.pl

Rozmiary C 75-100 D 75-100 E 75-95 F 75-90

MODEL JANE
MINIMIZER

http://www.centrumbielizny.pl


Nasze kolekcje powstają z myślą o kobietach. Uwzględniają 
ich potrzeby, wygodę oraz gust. Biustonosze na duży biust 
– szczególnie stroje kąpielowe – są nadal niszą na polskim 
rynku, dlatego w 2020 roku postanowiliśmy wprowadzić do 
naszych kolekcji kostiumy oraz odzież plażową. Kolekcja zebrała 
bardzo dobre recenzje od naszych klientek, w związku z czym 
w kolejnych sezonach staramy się powiększać liczbę modeli. 
Tworząc kolekcje kostiumów, chcemy, aby kobiety znalazły 
u nas odpowiedni strój dla siebie, zarówno pod względem 
konstrukcji, jak i wzornictwa, biorąc pod uwagę bieżące trendy.

–  Lupoline

Data wejścia do sprzedaży: październik 2022 



Lupoline

MODEL 2301
SOFT WITH SIDE SUPPORT 

Choć nie ma jednej, uniwersalnej konstrukcji 
biustonosza czy kostiumu kąpielowego, która 
pasuje wszystkim kobietom, są według mnie roz-
wiązania wspierające dobre podtrzymanie piersi 
i komfort noszenia, szczególnie wtedy, kiedy biust 
jest duży. 

Należy do nich boczny panel wspierający (z ang. 
side support). Początek tej konstrukcji w kolekcji 
marki Lupoline dał bazowy model 145, który uzu-
pełnił możliwości półusztywnianego modelu 112 
o trzyczęściowym kroju miski. Sama konstrukcja 
to jednak za mało, dlatego tak ważne jest doda-
nie stabilnych surowców. Bazowe modele oparte 
są na plenie haftowanym i hafcie – na górze miski, 
i wzmocnione od spodu markizetą.

Dlaczego o tym piszę? Wielkość i gęstość piersi, 
stopień ich opadania są czynnikami, które przy 
wysokich zakresach rozmiarowych, jakie proponuje 
linia BIG w marce Lupoline, warto wziąć pod uwagę.  
Problemy z dobrym podtrzymaniem piersi są wyni-
kiem nierzadko zbyt rozciągliwych surowców, czego 
sama nieraz doświadczyłam. 

Stabilny haft często pomaga moim zdaniem zopty-
malizować w biustonoszu te parametry. W modelu 
2301 z jesiennej kolekcji, w którym dobrałam dla 
siebie rozmiar 85H, cała miska biustonosza wraz 
z mostkiem, przednią częścią obwodu jest właśnie 

z niego wykonana. Ciemna nitka na jaśniejszym 
podkładzie tworzy lekkie prześwity i przypomina 
efekt tatuażu. Grubszy szyfon na dole miski, a lżej-
szy na górze powodują, że biustonosz nie traci 
swoich właściwości przez długi czas użytkowania. 
Ale to nie wszystko. 

Model 2301 ma konstrukcyjnie formę bardziej 
zamkniętą i niższy mostek niż bazowy model 112. 
Pomaga to m.in. w zebraniu biustów kierujących się 
na zewnątrz, dużych i opadających, a także wyeks-
ponowaniu dekoltu. Ramiączka układają się bliżej 
szyi, co rozwiązuje problem ich zsuwania się przy 
np. wąskich czy spadzistych ramionach. 

Kontakt: +48 609 998 809  
e-mail: asia@lupoline.com.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Wiktorowicz
Strona: www.esklep.lupoline.pl

Rozmiary 65 G-M 70 F-L 75 E-K 80 D-J 85 C-I 90 C-H 95 C-G 100 C-F

http://www.esklep.lupoline.pl


Data wejścia do sprzedaży: marzec 2023



Lupoline

MODEL MASIRA BIG / KOSTIUM KĄPIELOWY
SOFT WITH SIDE SUPPORT 

Za każdym razem jestem bardzo ciekawa pro-
pozycji w kostiumach kąpielowych w szerokich 
zakresie misek i obwodów pod biustem, dlatego 
sięgnęłam po konstrukcję miękkiej miski z side 
supportem. Lupoline oferuje w tym kroju w przy-
szłorocznej kolekcji plażowej miseczki do rozmiaru 
M i obwody pod biustem do 100 cm. 

Co więcej, marka przeniosła 1:1 formę miski, którą 
opisywałam na przykładzie modelu 2301 do oferty 
strojów plażowych. Mogłam zatem sprawdzić, jak 
po zmianie surowca dopasowuje się miska przy 
zachowaniu niektórych parametrów konstrukcji 
np. wysokości i kształtu drutów, kroju miski. 

Najpierw warto zweryfikować, czy zostanie zacho-
wana ta sama jej wielkość. Zwykle zdarzają się tutaj 
niuanse ze względu na użycie bardziej elastycznych 
materiałów, ale dobrałam dla siebie ten sam roz-
miar w kostiumie, jak i w biustonoszu, czyli zosta-
łam przy 85H.  

Pamiętajmy, że stopniowanie drutów jest powtó-
rzone, stąd mamy dość niski mostek, głębszy de-
kolt i domknięcie konstrukcji. W rezultacie piersi są  
uniesione, a ich kształt zaokrąglony. Mój biust jest 
duży, opadający i ciężki, dlatego niełatwo jest przy 
mniej stabilnych surowcach uzyskać taki efekt. 

Jak to się wydarzyło? Poobserwujmy, co dzieje się 
od wewnętrznej strony miski. W tym przypadku 
dzianinę, z jakiej jest wykonana – hiszpańską lycrę, 

wzmocniono w dolnej części tym samym szyfonem, 
co w biustonoszach dziennych. Podobnie jest na 
baskince i odcinku pomiędzy drutem a fiszbinem 
bocznym. Natomiast góra miski jest od spodu 
wykończona elastyczną siatką, aby uniknąć 
przecinania piersi.  Boki pasa obwodu podszyte są 
grubszą siatką. 

Marka nie poprzestała tylko na tym. Wprowadziła 
regulatory na ramiączkach i zapięcia pokryte spe-
cjalną powłoką przeciw śniedzeniu pod wpływem 
wody. Surowce są odporne na działanie promieni 
UV i nie pillingują się po włożeniu odzieży. 

W przyszłorocznej kolekcji plażowej konstrukcję 
z bocznym panelem znajdziecie również w mo-
delach: Negros, Perim, Bakan. Uzupełniają ją kroje 
trzyczęściowe, braletki, kopy żelowe oraz kostiumy 
jednoczęściowe. 

Kontakt: +48 609 998 809  
e-mail: asia@lupoline.com.pl
Osoba do kontaktu: Joanna Wiktorowicz
Strona: www.esklep.lupoline.pl

Rozmiary 65 G-M 70 F-L 75 E-K 80 D-J 85 C-I 90 C-H 95 C-G 100 C-F

http://www.esklep.lupoline.pl


W 2020 roku firma Miss Fabio, która już od przeszło 
dwudziestu pięciu lat specjalizuje się w produkcji bielizny 
damskiej i męskiej, zarówno nocnej, jak i dziennej z wysoko 
gatunkowych surowców – bawełny oraz modalu, wprowadziła 
do sprzedaży kolekcję biustonoszy na mniejszy i większy biust 
– do miseczki P.

Dorota Pazdyga – właścicielka firmy Miss Fabio tak wspomina 
początki kolekcji gorseciarskiej: Cały czas czułam niedosyt. 
Potencjał naszej firmy w kontekście parku maszynowego 
i krojowni, całego zespołu z działem konstrukcji i osobami 
odpowiedzialnymi za odszywanie wzorów był olbrzymi. Bez 
tego nie byłoby takich efektów jak dziś. Po dwóch latach mogę 
powiedzieć, że nasze kolekcje są dopracowane, a my cały czas 
się rozwijamy.

Od początku największą rolę odegrał model Ola, którego 
konstrukcja i rozwiązania projektowe są podstawą dla modeli, 
które są w sprzedaży – Pari i Kory, a także jesiennej nowości – 
biustonosza Lala.

Data wejścia do sprzedaży: listopad/grudzień 2022



Miss  
Fabio

MODEL LALA
SOFT WITH SIDE SUPPORT

Model Lala jest wizualnie zupełnie inny od swojej 
konstrukcyjnej siostry, od której tak wiele zaczerp-
nął. Jednak fundament jest taki sam:

– trzyczęściowy krój miseczki  
z bocznym panelem wspierającym,
– ten sam kształt, rodzaj i stopniowanie drutu 
(fiszbin główny w tunelu),
– brak fiszbinów bocznych.

W modelu Lala na podstawie miski zamiast 
simplexu, który znamy z Oli, Pari i Kory (o różnej 
gramaturze i różnych stopniach transparentno-
ści) jest elastyczny plen koronkowy z roślinnym 
wzorem. Od wewnątrz wzmacnia i stabilizuje miskę 
markizeta, co daje solidne podtrzymanie piersiom. 
Tiul stabilny w górnej części miski ozdobiony jest 
elastyczną koronką. 

Na to, czy biustonosz jest pozytywnie odbierany 
brafittingowo, ma wpływ m.in. jakość surowców – 
tutaj są stabilne i przyjemne dla ciała, zdolność do 
wyrównywania dyskretnej asymetrii piersi – różni-
ca ich wielkości dotyczy większości kobiet, wzor-
nictwo, dobre dopasowanie do różnych sylwetek 
i budowy klatki piersiowej.

Kontakt: +48 89 535 72 39 
e-mail: sklep@fabio.pl 
Strona: www.missfabio.com

Rozmiary 65 E-K 70 D-M 75 C-N 80 C-M 85 C-L 90 C-K 95 C-J 100 C-I

Pamiętam, że kiedy przymierzyłam Lalę w rozmia-
rze 80J, zwróciłam uwagę na plastykę miski, kom-
fort materiałów i funkcjonalność. Druty zarówno 
przy klasycznych żebrach, średniej wysokości osa-
dzeniu biustu i standardowym wzroście – mam 164 
cm – są wygodne pod piersiami i pachami.

Biustonosz mierzyłam także na sylwetce niższej, 
o szerszych żebrach, o znacznie wyżej i bliżej 
umieszczonych piersiach. Lala test zdała bardzo 
dobrze – bez nieprzyjemnego ucisku w okolicach 
pachy.  Biustonosz łączący czerń koronki z czerwo-
nym podbiciem tiulu jest dla mnie ciekawą alterna-
tywą dla ciemniejszych kolorów. 

http://www.missfabio.com


Data wejścia do sprzedaży: czarna dostępna w sprzedaży

szmaragdowo-czarna październik 2022

srebrzysto-zielona  wiosna 2023 

srebrzysto-różowa



MODEL EVITA 
SOFT

Wypatrując nowych konstrukcji w jesiennych kolek-
cjach, zdecydowałam się przedstawić drugi biusto-
nosz z kolekcji Miss Fabio – model Evita. Ma w sobie 
rozwiązania, które zastosowano po raz pierwszy i to 
mnie zaciekawiło.

Kiedy zapytałam o inspiracje, Dorota Pazdyga od 
razu nawiązała do potrzeb kobiet. O ile Lala – po-
dobnie jak Ola – jest konstrukcją klasycznie układa-
jącą biust, to Evita mocniej unosi go od podstawy 
i przesuwa do środka. 

To oczywiście wymagało nowych pomysłów! Zasto-
sowano konstrukcję trzyczęściową i inne ustawie-
nie kąta drutów, co zmieniło kształtowanie piersi. 
Na dolnej części miski jest stabilny plen z efektem 
kabaretki, a spodnia warstwa – od ciała – to marki-
zeta (to już znajome rozwiązanie). W górnej części 
miski użyto tego samego tiulu stabilnego, jaki wy-
stępuje w pozostałych modelach biustonoszy z ko-
lekcji Miss Fabio, oraz koronki stabilnej z rzęskami, 
którą znacie z modelu Pari. Jest miękka w dotyku 
i po praniu pozostaje bez odkształceń. 

Dla brafitterki ważne też jest, jak zachowuje się 
górna krawędź miseczki. Przecinanie piersi przez tę 
część biustonosza to wcale nierzadka przypadłość. 
Satynowe obszycie w Evicie jest takie samo, jak w 

Kontakt: +48 89 535 72 39 
e-mail: sklep@fabio.pl 
Strona: www.missfabio.com

Rozmiary 65 E-P 70 D-O 75 C-N 80 C-M 85 C-L 90 C-K 95 C-J 100 C-I

modelu Lala i w pozostałych biustonoszach marki 
– elastyczne i daje pole manewru w dopasowaniu. 
Unikamy dzięki temu niepożądanych cięć przez piersi. 

Bardzo dobrze zachowują się także boki biustono-
sza – są komfortowe i nie zwijają się. Surowiec ma 
odpowiednią gramaturę, sprężystość i zawartość 
elastanu. Jego parametry rosną wraz ze wzrostem 
rozmiarów. Konstrukcja nie ma fiszbinów bocznych, 
co dla wielu kobiet jest bardzo wygodne. Tak jest 
obecnie już we wszystkich modelach marki.  

W sprzedaży jest już dostępna Evita w ciemniej-
szym kolorze. 

Miss  
Fabio

http://www.missfabio.com


Data wejścia do sprzedaży: śmietankowa dostępna w sprzedaży

czarna z podbiciem mokka jesień 2022/23



MODEL CARMELA BD59
SOFT WIRELESS (BEZ FISZBINÓW)

Bezfiszbinowe biustonosze dzielę na te dedy-
kowane mniejszym, średnim i dużym biustom, 
ponieważ każdy z nich ma inne potrzeby i inna 
konstrukcja biustonosza będzie przy nich wskaza-
na – w tym surowce, taśmy czy kroje miski. Drugim 
koniecznym czynnikiem przy doborze biustonosza 
bezfiszbinowego jest wzięcie pod uwagę stopnia 
opadania piersi. 

Dlaczego? Im większe są te dwa parametry, tym 
częściej – jak wynika z mojego doświadczenia, 
zwiększa się ryzyko dyskomfortu pod biustem 
w wyniku nacisku taśmy spodniej np. podczas pra-
cy siedzącej. Trudniej jest też uzyskać stabilne pod-
trzymanie i naturalny kształt piersi, które pozwalają 
na używanie tego typu biustonosza jako codzien-
nego. Dlatego szczególnie uważnie przyglądałam 
się technologicznym rozwiązaniom w modelu 
Carmela bez fiszbinów. Na potrzeby naszego Prze-
wodnika Brafittingowego został dla mnie uszyty 
rozmiar 85K, czyli trzy miski więcej, niż proponuje 
standardowo marka w tym obwodzie. 

Fundamentem konstrukcji jest m.in. połączenie 
laminatem dwóch warstw materiałów – ażurowe-
go plenu koronkowego z dość miękką w dotyku 
markizetą. W ten sposób powłoka jest delikatnie 
sztywniejsza i mniej podatna na rozciąganie. Po raz 
pierwszy ten zabieg marka Nipplex zastosowała 

w jednym z modeli miękkich z fiszbinami. Teraz jest 
podstawą dla całej miski i panelu bocznego w bez-
fiszbinowej wersji Carmeli.

Górna część miski jest z podwójnej warstwy tiulu 
zawiniętego do środka i wykończonego na zewnątrz 
elastyczną koronką. Brak przeszycia po krawędzi 
miski powoduje, że wykończenie jest łagodne 
i „współpracuje” z piersiami. Bardzo dobrze wyrów-
nało u mnie znaczną asymetrię. W stabilizacji biustu 
pomaga wyższy mostek oraz szersza i bardzo wy-
godna guma pod biustem, która od spodniej strony 
jest połączona krzyżowo, a na zewnątrz jest pokryta 
koronką. Podzielę się, że testowałam Carmelę pod-
czas całodniowej pracy w pozycji siedzącej, ale też 
w trakcie codziennych aktywności i biustonosz jest 
dla mnie komfortowy – bez ucisku pod piersiami 
i pachami; praktycznie niewyczuwalny.

Wszystkie szwy wzmocniono od spodu taśmą mar-
kizetową i dodatkowymi rozwiązaniami, a środkowe 
cięcie jest rozszyte taśmą, tak aby stworzyć płaską 
powierzchnię niewidoczną pod ubraniem. 

Boki biustonosza są znacznie wyższe niż w klasycz-
nych biustonoszach, uszyte z podwójnej warstwy 
elastycznej dzianiny i siatki, przez co zmniejsza się 
nacisk obwodu na ciało. Ramiączka przesunięto 
w stronę szyi, co dla wielu kobiet jest wygodne.  

Rozmiary 70 F-J 75 E-J 80 D-I 85 C-H 90 C-G 95 C-F 100 C-E

Nipplex
Kontakt: 
Agnieszka Cyrulińska – 603 999 509 (woj. wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)
Monika Brodowicz – 600 999 091 (woj. pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie)
Tomasz Legęć – 603 999 571 (woj. łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie)
Piotr Bogusz – 601 999 189 (woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie)
Strona: www.nipplex.pl | b2b.nipplex.pl

http://www.nipplex.pl
http://b2b.nipplex.pl


Konstrukcja A911 znajduje się w czołówce TOP5 najlepiej 
sprzedających się krojów w marce Samanta. Ma również 
najszerszą liczbę rozmiarów w ofercie, bo proponuje ich 
aż 45. Po raz pierwszy pojawiła się na rynku w 2017 roku 
i była odpowiedzią na potrzeby kobiet z dużym biustem. 
Klientki oczekiwały większego zbliżenia piersi i bardziej 
odkrytego dekoltu, ale przy zachowaniu głębokiej miski, 
która bardzo dobrze sprawdziła się w konstrukcji A922. Drugą 
inspiracją była miska A111, w której już wtedy marka Samanta 
wykorzystywała boczny panel.  

W ten sposób powstał miękki biustonosz na fiszbinach 
dla wsparcia średnich i dużych biustów – A911. Cechą 
charakterystyczną jest na pewno kształt miski, której cała 
konstrukcja jest bardziej skośna niż w A922 i dodatkowy 
element – panel boczny. Dzięki nim biust przesuwa się 
zdecydowanie do środka.



Samanta

MODEL ROSALIA A911
SOFT WITH SIDE SUPPORT

Konstrukcja przeszła lekki lifting. W tej chwili 
mamy jej kolejną odsłonę w linii Rosalia. Zamiast do 
tej pory stosowanego simplexu użyto w niej plenu 
koronkowego wzmocnionego od spodu tiulem 
stabilnym, dbając zarówno o elastyczność miski, jak 
i jej stabilizację. Jej górna krawędź wykończona jest 
gumką elastyczną łamaną, która pomaga w dopa-
sowaniu do piersi i jest przyjemna dla skóry. 
W kremowej Rosalii mam rozmiar 80H.  

Biustonosz odbieram jako bardzo wygodny. 
Pomaga w tym szeroka taśma spodnia na dolnej 
części pasa obwodu. Ma wysoką zawartość ela-
stycznych włókiem, dzięki którym można długo 
użytkować biustonosz przy zachowaniu dobrych 
parametrów pomimo wielokrotnego rozciągania. 
Boki biustonosza są poszerzone w stosunku do 
innych konstrukcji w ofercie – mniej odczuwalne na 
ciele i komfortowe. Ramiączka podszyte są delikat-
ną pianką z bawełną, co zapobiega nadmiernemu 
ich naprężaniu i lepiej stabilizuje cały biust.

Kontakt: +48 602 682 279 
e-mail: office@samanta.pl 
Strona: www.samanta.pl

Rozmiary 65 H-K 70 G-K 75 F-K 80 E-K 85 D-K 90 D-K 95 D-J

Data wejścia do sprzedaży: kremowa dostępna w sprzedaży

czarna dostępna w październiku

beżowa dostępna w kolekcji WL 2023

W kolekcji WL 2023 konstrukcję A911 Samanta oferuje 
w 6 liniach: Valentina czarny, Irina w kolorach: kremo-
wy, tattoo, Nyks różany, Mija czarny i Cosmo biały. 

Gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa 
produktów marki Samanta jest certyfikat OEKO 
TEX 100®. Oznacza to, że wszystkie surowce mające 
styczność ze skórą – od nici przez materiały, gumy 
do haftek są wolne od środków niekorzystnie wpły-
wających na zdrowie. Natomiast używane druty nie 
zawierają niklu. 

http://www.samanta.pl


Opieka merytoryczna i tekst: 
Katarzyna Sałata/Dobra Kreacja

Produkcja: 
Modna Bielizna

Skład i opracowanie graficzne:
Krzyżówka + Barbara Olejarczyk

www.facebook.com/ModnaBielizna

www.instagram.com/modna_bielizna

www.facebook.com/DobraKreacja

www.instagram.com/dobrakreacja.pl

www.salon-bielizny,com

http://www.krzyzowka.studio
http://www.facebook.com/ModnaBielizna 
http://www.instagram.com/modna_bielizna 
http://www.facebook.com/DobraKreacja 
http://www.instagram.com/dobrakreacja.pl 
http://www.salon-bielizny.com

