


- to rajstopy o szczególnych właściwościach, które jak SPA 
działają przez cały dzień na Twoją korzyść. Kiedy Ty pracu-
jesz, jesteś w biegu, masz ciężki dzień, one w tym czasie:

  Wspomagają Twoje zmagania z cellulitem

  
  Modelują linię Twojego ciała 

  Zapobiegają tworzeniu się żylaków i poprawiają  
krążenie w nogach

  Korygują sylwetkę: okolice brzucha, pośladków i bioder

  Chłodzą nogi dzięki specjalnym mikrokapsułkom z mentolem

  Przynoszą ulgę i masują zmęczone nogi,  
działają antybakteryjnie

  Kiedy jesteś w ciąży, podtrzymują Twój rosnący brzuszek 
odciążając jednocześnie plecy                              

                              to linia rajstop stworzona z myślą o Tobie 
abyś przez cały dzień czuła się pełna energii i komfortowo,  
po prostu... 



Rajstopy damskie, nieprzezroczyste, matowe  
wykonane ze specjalnej przędzy z mineralnymi 
substancjami aktywnymi.

Ladies’ opaque tights, non-transparent, made  
of a special fiber with a built-in mineral additive.

Женские колготки, непрозрачные, матовые сделаны 
из пециальной пряжи с активными минеральными 
добавками.

• specjalny dodatek mineralny w kontakcie ze skórą absorbuje ciepło ciała, zamieniając  
je następnie w głębokie promienie podczerwone  

• promienie podczerwone wnikają z powrotem w głąb   tkanki skórnej prowadząc do delikat-
nego, lecz nieodczuwalnego ogrzewania komórek skórnych 

• stymulują komórkową przemianę materii,  poprawiają ukrwienie skóry oraz jej ogólny  
wygląd,  likwidują efekt skórki pomarańczowej

Rajstopy wykonane z przędzy NILIT® INNERGY polepszają 
przepływ limfy co wspomaga efekt wyszczuplający połączo-
ny z działaniem antycellulitowym, którego pierwsze efekty 
są widoczne w okolicach bioder, pośladków i brzucha po 
około 4 tygodniach użytkowania. Efektywność działania rajstop 
nie zmniejsza się podczas wielokrotnego prania dzięki zasto-
sowaniu unikalnej technologii połączenia dodatku mineralnego  
ze strukturą przędzy, z której wykonany jest produkt

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 85%
elastan / elastan / эластан 14%
bawełna / cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 - 5

Legginsy damskie, nieprzezroczyste, matowe  
wykonane ze specjalnej przędzy z mineralnymi 

substancjami aktywnymi.

Ladies’ opaque Leggings , non-transparent, made  
of a special fiber with a built-in mineral additive.

Женские Леггинсы, непрозрачные, матовые сделаны 
из пециальной пряжи с активными минеральными 

добавками.

• specjalny dodatek mineralny w kontakcie ze skórą absorbuje ciepło ciała, zamieniając  
je następnie w głębokie promienie podczerwone  

• promienie podczerwone wnikają z powrotem w głąb   tkanki skórnej prowadząc do delikat-
nego, lecz nieodczuwalnego ogrzewania komórek skórnych 

• stymulują komórkową przemianę materii,  poprawiają ukrwienie skóry oraz jej ogólny  
wygląd,  likwidują efekt skórki pomarańczowej

Legginsy wykonane z przędzy NILIT® INNERGY polepszają 
przepływ limfy co wspomaga efekt wyszczuplający połączo-
ny z działaniem antycellulitowym, którego pierwsze efek-
ty są widoczne w okolicach bioder, pośladków i brzucha  
po około 4 tygodniach użytkowania. Efektywność działania 
legginsów nie zmniejsza się podczas wielokrotnego prania dzię-
ki zastosowaniu unikalnej technologii połączenia dodatku mine-
ralnego ze strukturą przędzy, z której wykonany jest produkt

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 88%

elastan / elastan / эластан 11%
bawełna / cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 - 5



Szorty damskie wyszczuplające sylwetkę wykonane 
ze specjalnej przędzy z mineralnymi substancjami 
aktywnymi.

Women’s shorts making your figure slim made of special 
yarn with active mineral substances. 

Женские шорты, моделирующие фигуру, 
изготовленные из специальной пряжи  
с минеральными активными веществами.

Bye cellulite LONG-SHORTS to majtki - szorty  
o przedłużonych nogawkach wykonane z  przędzy NILIT® INNERGY, 
które podnoszą linię pośladków, modelują kształt bioder  
i brzucha. Specjalna konstrukcja pozwala na idealne dopasowanie  
się do ciała a przedłużone nogawki sprawiają, iż możliwe jest uzy-
skanie optymalnego efektu wyszczuplenia sylwetki od ud aż po talię.  
Szorty są bardzo komfortowe i wygodne w noszeniu. Posiadają  
płaskie szwy oraz nieuciskąjącą, dobrze trzymająca szeroką gumę. 
Są niewidoczne pod ubraniem, posiadają bawełniany klin higieniczny. 
Szorty polepszają przepływ limfy co wspomaga efekt wyszczuplający  
połączony z działaniem antycellulitowym, którego pierwsze efekty są 
widoczne w okolicach bioder, pośladków i brzucha po około  
4 tygodniach użytkowania.Efektywność działania szortów nie 
zmniejsza się podczas wielokrotnego prania dzięki zastosowaniu 
unikalnej technologii połączenia dodatku mineralnego ze strukturą 
przędzy, z której wykonany jest produkt.

Skład / composition / состав:
Poliamid/ polyamide / Полиамид 86%
Elastan/ elastan / Эластан 13%
Bawełna/ cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
M - L - XL - XXL

Majtki damskie podnoszące pośladki i modelujące  
sylwetkę. Wykonane z miękkiej mikrofibry  

i z bawełnianym klinem.

Ladies’ panties to push up the buttocks. Shaping  
the figure. Made out of soft microfibre  

and provided with a cotton gusset.

Женские панталоны поднимающие ягодицы  
и моделирующие фигуру. Выполненные из мягкого 

микроволокна, c xлопчатобумажной ластовицей.

BODY SLIM SHORT to majtki-shorty wykonane z miękkiej mikrofi-
bry, mające specjalną konstrukcję, dzięki której idealnie dopasowu-
ją się do ciała i korygują kształt kobiecej sylwetki. Podnoszą linię   
pośladków, modelują kształt bioder i brzucha. Są bardzo komfortowe  
i wygodne w noszeniu. Posiadają płaskie szwy oraz nieuciskającą,  
dobrze trzymającą szeroką gumę. Są niewidoczne pod ubraniem oraz 
posiadają bawełniany klin higieniczny.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 90%

elastan / elastan / эластан 9%
bawełna / cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
M - L - XL - XXL



Pończochy o działaniu przeciwżylakowym, relaksujące  
i korygujące sylwetkę, gumokoronka ze specjalnym  
ażurowym pozwalającym skórze oddychać silikonem. 
Transparentne, bez zaznaczonych palców.

Hold up with anti-varicose veins action, relaxing and shaping 
the silhouette, elastic lace band with a special openwork silicone 
layer that let the skin breathe; transparent with sheer toes.

Чулки противоварикозного действия, расслабляющие, 
корректирующие силуэт, резиновые кружева с ажурно 
нанесенным специальным силиконом, позволяющим 
коже дышать. Прозрачные, без обозначенных пальцев.

Pończochy CALZE RELAXmedica dzięki zmiennemu delikatnemu  
uciskowi wzdłuż całej nogi (największy w okolicach kostki, słabnący ku 
górze) zapobiegają zmęczeniu i opuchliźnie,  ułatwiają prawidłowe  
krążenie. Na gumokoronce zastosowano specjalny ażurowo nanoszony 
silikon o wyjatkowych właściwościach:
- przyjazny dla skóry przylegający lecz nieuciskający 
- idealnie przylega do ciała zachowuje się jak druga skóra  
ale nie powoduje uczucia dyskomfortu, 
- pozwala skórze oddychać nawet w najbardziej gorące dni 
- hipoalergiczny i testowany dermatologicznie 
- nie traci swoich właściwości podczas prania 
- nie powoduje ucisku i nie narusza naturalnej cyrkulacji  

krwi w skórze 

Skład / composition / состав:
Poliamid/ polyamide / Полиамид 74%
Elastan/ elastan / Эластан 26%

rozmiar / size / размер:
1/2   3/4

rozm.5 rozm.2- 4 

Rajstopy o działaniu przeciwżylakowym,  
relaksujące i korygujące sywetkę.  

Półmatowe o stopniowanym ucisku,  
z modelującą częścią majtkową.

Anti-varix tights, relaxing and correcting a figure.  
Semi-matt with a gradual pressure,  

and with a shaping panties part.

Противоварикозные колготки, релаксационные  
и моделирующие фигуру. Полуматовые,  

с постепенным нажимом и с моделирующей 
трусиковой частью.

BODY RELAXmedica dzięki zmiennemu delikatnemu uciskowi 
wzdłuż całej nogi (największy w okolicach kostki, średni  pod kolanami  
i najmniejszy w rejonie uda) zapobiegają zmęczeniu i opuchliźnie,  
ułatwiają prawidłowe krążenie. Korygująca część majtkowa w widocz-
ny sposób modeluje sylwetkę wyszczuplając ją. Specjalna gumka deli-
katnie opina talię, nie zwija się i tym samym nie uciska. 
Szczególnie polecane przy:
  - narastającym w ciągu dnia obrzęku nóg
  - uczuciu zmęczenia i ciężkości nóg
  - podczas prac wymagających długotrwałego  
     siedzenia lub stania
Rekomendowane przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 - 5

skład / composition / состав:
20den poliamid / polyamide / полиамид 87%

elastan / elastan / эластан 13%

40den poliamid / polyamide / полиамид 84%
elastan / elastan / эластан 16%



Rajstopy damskie o przedłużonej, specjalnej konstrukcji 
części majteczkowej kształtującej sylwetkę, korygujące 
linię pośladków, ud, brzucha i bioder.

Ladies‘ tights with the lengthened, special construction  
of panties part, shaping the figure and correcting  
the line of buttocks, thighs, belly and hips.

Женские колготки с удлиненной трусиковой частью 
специальной конструкции, моделирующие фигуру  
и корректирующие линию ягодиц, бёдер,  
живота и бедра.

RAJSTOPY BODY TOTAL SLIM dzięki wydłużonej, specjalnej 
konstrukcji w części majtkowej idealnie dopasowują się do ciała  
i korygują kształt kobiecej sylwetki, modelując linię  pośladków, 
brzucha i bioder. Dzięki przedłużonym nogawkom wyszczuplają uda. 
Są bardzo komfortowe i wygodne w noszeniu. Posiadają płaskie szwy 
oraz nieuciskającą i dobrze trzymającą gumę. Dodatkowo są nasą-
czone specjalną substancją zawierającą mikrokapsuły z witaminą 
E i wyciągiem z aloesu, które w trakcie noszenia i kontaktu ze skórą 
stopniowo uwalnianiają mikrocząsteczki działające na skórę nawilża-
jąco i pielęgnująco. Działanie kapsuł jest odczuwalne nawet po kilku 
praniach. Zastosowanie bawełnianego klina higienicznego po-
zwala   na noszenie rajstop bez dodatkowej bielizny.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 88%
elastan / elastan / эластан 11%
bawełna / cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 - 5 

Rajstopy damskie chłodzące,  
z mikrokapsułami zawierającymi mentol.

Cooling ladies‘ tights, with microcapsules  
containing menthol.

Женские колготки охлаждающие,  
с микрокапсулами содержащими ментол.

BODY COOLING to rajstopy o szczególnych własnościach chło-
dzących. Są nasączone specjalną substancją zawierającą mikrokap-
suły z mentolem. W trakcie noszenia i kontaktu ze skórą  stop-
niowo uwalnianiają mikrocząsteczki mentolowe, co daje  bardzo 
przyjemne uczucie chłodu i orzeźwienia. Rajstopy są bezpieczne 
nawet dla wrażliwej skóry, ponieważ mikrokapsuły są stworzone  
na bazie naturalnych ekstraktów roślinych. Działanie kapsuł jest od-
czuwalne nawet po kilku praniach.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 80%

elastan / elastan / эластан 18%
bawełna / cotton / хлопок 2%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 



Rajstopy damskie o specjalnej konstrukcji  
części majteczkowej podnoszące pośladki  

i modelujące sylwetkę.

Ladies‘ tights with a special construction  
of the panties part, lifting up the buttocks  

and shaping the figure.

Женские колготки  с трусиками специальной 
конструкции, поднимающие ягодицы  

и моделирующие фигуру.

RAJSTOPY BODY LIFT-UP mają specjalną konstrukcję majtkową, 
dzięki której idealnie dopasowują się do ciała, korygując kształt 
sylwetki i linię pośladków. Modelująca część majtkowa jest lekka  
i nie gruba, posiada płaskie szwy i elastyczną, nieuciskającą gumkę, 
dzięki czemu jest niewidoczna pod ubraniem.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 83%

elastan / elastan / эластан 17%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 

Rajstopy damskie o specjalnej konstrukcji  
części majteczkowej wyszczuplające brzuch  
i modelujące sylwetkę.

Ladies‘ tights with a special construction of panties 
part, slimming the belly and shaping the figure.

Женские колготки  с трусиками специальной 
конструкции, делающие более плоским живот  
и моделирующие фигуру.

BODY SLIMMER to komfortowe rajstopy, które idealnie dopasowu-
ją się do ciała, modelują kształt sylwetki szczególnie korygują 
linię brzucha, czyniąc go mniej widocznym. Są bardzo wygod-
ne w noszeniu, część majtkowa jest lekka, posiada płaskie szwy  
i elastyczną, nieuciskającą gumkę, dzięki czemu jest niewidoczna pod 
ubraniem.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 73%
elastan / elastan / эластан 27%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 



Leggingsy damskie kryjące z efektem push-up uzyskanym 
dzięki użyciu silikonowych wstawek formujących,  

unoszących i zaokrąglających pośladki.

Opaque women leggings with a push-up effect thanks  
to silicone inserts shaping and lifting the buttocks.

Женские непрозрачные леггинсы с пуш-ап эффектом, 
полученным благодаря использованию силиконовых  
вставок, формирующих приподнятые и округленные  

ягодицы 

Leggingsy BODY PUSH-UP EFFECT przeznaczone są dla wszystkich 
kobiet chcących poprawić kształt swoich pośladków. Dzięki  
zastosowaniu rewolucyjnych formujących wstawek silikonowych 
podtrzymują, zaokrąglają i unoszą pośladki. Wstawki wykonane 
są ze specjalnego certyfikowanego tworzywa typu resina, które jest 
antyalergiczne, nie powoduje otarć , podrażnień i uczuleń. Idealnie 
przylega do ciała  utrzymuje pośladki w pożądanym miejscu. 
Pośladki są piękne, jędrne, wydatne i o idealnych kształtach, każda 
kobieta może czuć się i wyglądać zmysłowo oraz seksownie. 

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 94%

elastan / elastan / эластан 6%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 

Rajstopy damskie kryjące z efektem push-up uzyskanym 
dzięki użyciu silikonowych wstawek formujących, 
unoszących i zaokrąglających pośladki.

Opaque women tights with a push-up effect thanks  
to silicone inserts shaping and lifting the buttocks.

Женские непрозрачные колготки с пуш-ап эффектом, 
полученным благодаря использованию силиконовых 
вставок, формирующих приподнятые и округленные 
ягодицы. 

Rajstopy BODY PUSH-UP EFFECT przeznaczone są dla wszystkich 
kobiet chcących poprawić kształt swoich pośladków. Dzięki  
zastosowaniu rewolucyjnych formujących wstawek silikonowych 
podtrzymują, zaokrąglają i unoszą pośladki. Wstawki wykonane 
są ze specjalnego certyfikowanego tworzywa typu resina, które jest 
antyalergiczne, nie powoduje otarć, podrażnień i uczuleń. Idealnie 
przylega do ciała  utrzymuje pośladki w pożądanym miejscu. 
Pośladki są piękne, jędrne, wydatne i o idealnych kształtach, każda 
kobieta może czuć się i wyglądać zmysłowo oraz seksownie. 

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 93%
elastan / elastan / эластан 7%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 



Rajstopy damskie, nieprzezroczyste, matowe  
wykonane ze specjalnej przędzy  

z mineralnymi substancjami aktywnymi.  

Ladies’ opaque tights, non-transparent, made  
of a special fiber with a built-in mineral additive.

Женские колготки, непрозрачные, матовые 
сделаны из специальной пряжи с активными  

минеральными добавками.

• specjalny dodatek mineralny w kontakcie ze skórą absorbuje ciepło ciała,  
zamieniając je następnie w głębokie promienie  podczerwone FIR, które mają 
dobroczynny wpływ na tkanki.

•  promienie podczerwone  FIR wnikają z powrotem w głąb tkanki skórnej prowadząc do  
delikatnego, lecz nieodczuwalnego   ogrzewania komórek skórnych, poprawy krążenia limfy. 

•  przyspieszają komórkową przemianę materii,poprawiają ukrwienie skóry, jej ogólny wygląd  
i kondycję.

Rajstopy wykonane z przędzy NILIT® INNERGY polepszają przepływ 
limfy co świetnie wpływa na ogólną kondycję nóg, zmniejsza się 
uczucie cieżkości, zmęczenia. Skóra nóg jest lepiej ukrwiona,  
łatwiej pozbywa się toksyn, zbędnego tłuszczu. Pierwsze efekty 
są widoczne po około 4 tygodniach użytkowania. Efektywność 
działania rajstop nie zmniejsza się podczas wielokrotnego prania 
dzięki zastosowaniu unikalnej technologii połączenia dodatku  
mineralnego ze strukturą przędzy, z której wykonany jest produkt.

Rajstopy damskie modelujące sylwetkę,  
korygujące linię pośladków, ud,  
brzucha i bioder.

Ladies‘ tights shaping the figure,correcting  
the line of buttocks, tights, belly and hips.

Женские колготки моделирующие фигуру, 
корректирующие линию ягодиц, бёдер,  
живота и бедра.

Rajstopy BODY SHAPER dzięki specjalnej konstrukcji w części  
majtkowej dokładnie dopasowują się do ciała i modelują  
kształt sylwetki. Wysoka część majtkowa podtrzymuje pośladki, 
wyszczupla uda, brzuch i koryguje linię bioder. Jest lekka   
i elastyczna, posiada płaskie szwy i wygodną, nieuciskającą gum-
kę. Nie krępuje ruchów i jest niewidoczna pod ubraniem. Zastoso-
wanie bawełnianego klina higienicznego pozwala na noszenie 
rajstop bez dodatkowej bielizny.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 87%
elastan / elastan / эластан 12%
bawełna / cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 -5 

delikatna gumka  
elastyczna i nieuciskająca

modelująca część majtkowa 
wyszczuplająca sylwetkę

bawełniany  
klin higieniczny

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 87%

elastan / elastan / эластан 12%
bawełna / cotton / хлопок 1%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 -5 



Podkolanówki damskie z efektem profilaktycznego 
masażu stóp i komfortowym bezuciskowym  
ściągaczem.

Women’s knee-highs with the effect of preventive foot 
massage and comfortable no pressure elastic band.

Женские гольфы с эффектом профилактического 
массажа ступней и комфортной  
несдавливающей резинкой.

Podkolanówki FOOT massager z efektem profilaktycznego  
masażu stóp i komfortowym bezuciskowym ściągaczem. Specjalny 
obszar na podeszwie masujący stopę zapobiega zmęczeniu stóp,  
niweluje uczucie ciężkości, przynosi ulgę podczas prac wymagających 
długotrwałego stania lub siedzenia, idealne dla Pań spędzających 
całe dnie w butach na obcasach. 

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 86%
elastan / elastan / эластан 14%

Rozmiar Uniwersalny
Универсальный размер

STOPKI damskie z efektem profilaktycznego 
masażu stóp wykonane z przędzy typu MERYL 

SKINLIFE z aktywnymi jonami srebra.

Women’s ANKLE SOCKS with a preventive foot 
massage effect, made of MERYL SKINLIFE type  

of yarn with active silver ions.

 Женские подследники с профилактическим 
эффектом массажа ступней из пряжи типа  

MERYL SKINLIFE с активными ионами серебра.

Skład / composition / Состав:
Poliamid/ polyamide / Полиамид 91%

Elastan/ elastan / Эластан 9%

Rozmiar Uniwersalny
Универсальный размер  Ag+

Aktywne, bezpieczne dla skóry jony srebra zawarte we włóknie  
Meryl Skinlife nadają stopkom BODY FOOT silver massager    
wyjątkowe właściwości:
-
-
-
-
-

-

-

zapewniają rewelacyjną przepuszczalność  wilgoci i powietrza
posiadają cechy antybakteryjne oraz antyalergiczne 
zmniejszają ryzyko alergii 
zabezpieczają przed podrażnieniem skóry 
posiadają czynnik bakteriostatyczny, który zatrzymuje  uwalnianie 
się nieprzyjemnych zapachów 
dodatkowo specjalny obszar masujący stopę zapobiega  
zmęczeniu stóp  
nie tracą właściwości bakteriostatycznych mimo wielokrotne-
go prania.  



Rajstopy dla kobiet w ciąży, o specjalnej 
konstrukcji majteczkowej podtrzymującej 
rosnący brzuch, wykonanej z wyjątkowo 
elastycznej przędzy Lycra Soft Comfort®.

Tights for pregnant women, with a special 
construction of panties to support a growing 
abdomen part, made of an exceptionally elastic 
yarn Soft Comfort®.

Колготки для беременных женщин,  
с трусиками специальной конструкции, 
поддерживающими увеличающийся живот, 
изготовленными из чрезвычайно упругой 
пряжи Lycra Soft Comfort®.

Rajstopy BODY PROTECT przeznaczone dla kobiet w ciąży, dzięki 
swej specjalnej konstrukcji majteczkowej i zastosowaniu bardzo 
elastycznej przędzy  LYCRA Soft Comfort®  delikatnie podtrzy-
mują rosnący brzuch od spodu, nie powodując jednocześnie 
ucisku. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy lędźwiowej odciąża plecy  
i wspomaga mięśnie kręgosłupa. Półokrągły klin  z przodu pozwala  
na stopniowe rozciąganie się części majtkowej wraz ze zwiększa-
jącym się obwodem brzucha. Wysoko umieszczona bezuciskowa 
guma zapewnia  wyjątkowy komfort noszenia przyszłej mamie.

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 80%
elastan / elastan / эластан 20%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4

Legginsy dla kobiet w ciąży, o specjalnej konstrukcji  
majteczkowej podtrzymującej rosnący brzuch,  

wykonanej z wyjątkowo elastycznej przędzy  
LYCRA Soft Comfort®.

Leggings for pregnant women, with a special construction  
of panties to support a growing abdomen part, made  

of an elastic yarn LYCRA Soft Comfort®.

Леггинсы для беременных женщин, с трусиками 
специальной конструкции, поддерживающими 

увеличающися живот, изготовленными из чрезвычайно 
упругой пряжи LYCRA Soft Comfort®.

LEGGINSY BODY PROTECT przeznaczone dla kobiet w ciąży, dzięki 
swej specjalnej konstrukcji majteczkowej i zastosowaniu bardzo 
elastycznej przędzy  LYCRA Soft Comfort®  delikatnie podtrzy-
mują rosnący brzuch przyszłej mamy. Dodatkowe wzmocnienie 
w okolicy lędźwiowej wspomaga mięśnie kręgosłupa, a półokrągły 
klin  z przodu pozwala  na stopniowe rozciąganie się części majtkowej 
wraz ze zwiększającym się obwodem brzucha. Bezuciskowa guma 
zapewnia  wyjątkowy komfort podczas noszenia. Legginsy są ide-
alne do noszenia na co dzień, do szkoły rodzenia, na fittnes lub jogę. 

skład / composition / состав:
poliamid / polyamide / полиамид 80%

elastan / elastan / эластан 20%

rozmiar / size / размер:
2 - 3 - 4 




