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p r z y m i e r z a l n i a

Podnosimy
poprzeczkę (i biust)!

˚yjemy w czasach bardzo konkurencyjnego rynku. Producenci odzie˝y 
i dodatków przeÊcigajà si´ w staraniach o klienta. Kobiety stajà si´ coraz bar-
dziej wymagajàce – majà sprecyzowane oczekiwania, szukajà fasonów nie
tylko najmodniejszych, ale i takich, w których czujà si´ najlepiej  i w których
ich sylwetka wyglàda najkorzystniej. RoÊnie wybór, a wraz z nim Êwiado-
moÊç konsumentek. Te same wyÊrubowane wymagania zacz´∏y dotyczyç
bielizny.

Owszem, tu te˝ od dawna mamy swoje ulubione kolory czy konkretne
preferencje w kwestii wzornictwa. Niektóre z nas wolà misternie tkane ko-
ronki i at∏asowe wykoƒczenia, inne proste, nowoczesne fasony o abstrakcyj-
nych deseniach. Nadszed∏ jednak czas, by przestaç traktowaç biustonosz
g∏ównie jako ozdob´ czy dodatek w rodzaju apaszki, kolczyków lub torebki.
Wszak dobór biustonosza oznacza dla nas du˝o wi´cej ni˝ zestawienie kolo-
ru bielizny z odcieniem bluzki. 

OczywiÊcie, estetyka biustonoszy jest bardzo wa˝na – i ka˝dej kobiecie
˝yczymy, aby nosi∏a wy∏àcznie pi´knà i efektownà bielizn´. Nie zapominaj-
my jednak o podstawowej funkcji biustonosza, jakà jest w∏aÊciwe podtrzy-
manie piersi. Intrygujàce wzory czy zachwycajàce odcienie warto wybieraç
tylko spoÊród modeli, które oprócz doznaƒ wzrokowych zapewniajà nam ab-
solutnà wygod´ i swobod´ ruchów. 

Ma∏a rzecz wielkiej wagi
Pami´tajmy, ˝e biustonosz to nie tylko ornament. Jego zadanie polega na

uniesieniu piersi i nadaniu im atrakcyjnego, kràg∏ego kszta∏tu. Niezale˝nie od
tego, jak wyglàda biust nago – w staniku powinien on prezentowaç si´ do-
skonale. I szkoda czasu na to, by w nat∏oku codziennych zaj´ç martwiç si´,
„czy biustonosz le˝y tak, jak powinien”. Przypomnijmy wi´c pokrótce pod-
stawowe zasady doboru stanika.

Wygoda to w przypadku biustonosza rzecz priorytetowa. Nie chodzi jed-
nak wy∏àcznie o mi´kki, przyjazny dla skóry materia∏, lecz o precyzyjne do-
pasowanie wszystkich elementów stanika do naszej sylwetki. Miseczka biu-
stonosza musi obejmowaç ca∏à pierÊ – nic nie powinno wybrzuszaç si´ nad
jej górnà kraw´dzià (dr˝àc gwa∏townie przy ka˝dym kroku…) czy gromadziç
si´ w postaci fa∏dek pod pachami. Fiszbiny powinny przylegaç p∏asko do
klatki piersiowej – nie powinny odstawaç ani uciskaç piersi. Ramiàcz-
ka nie mogà wpijaç si´ boleÊnie w skór´ ani powodowaç otarç czy za-
czerwienieƒ. Bez wzgl´du na materia∏, z którego sà wykonane, ramiàczka po-
winny byç jedynie lekko napi´te – to nie na nich bowiem spoczywa zadanie
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uniesienia biustu. Pas biustonosza musi ÊciÊle przylegaç do cia∏a, pozo-
stajàc nieruchomo nawet przy energicznych ruchach. Od jego stabilnoÊci za-
le˝y wyglàd i komfort naszych piersi.

Te cztery warunki muszà byç spe∏nione za ka˝dym razem, kiedy ku-
pujemy biustonosz – bez wzgl´du na to, czy szukamy modelu wieczorowe-
go, sportowego czy przeznaczonego do pracy. 

Sprostaç wyzwaniom
Realia wspó∏czesnych czasów – wielogodzinna praca, szybkie tempo ˝y-

cia, opieka nad dzieckiem ∏àczona z obowiàzkami zawodowymi – wymagajà
przemyÊlanych  i skutecznych rozwiàzaƒ. Zakupu biustonosza nie da si´ ju˝
uzale˝niaç wy∏àcznie od odpowiedzi na pytania: „jakà bielizn´ lubi mój mà˝”
czy „jakiego koloru biustonosza brakuje w mojej garderobie”. Nieporozumie-
niem sà „cz´Êciowo udane” zakupy pod has∏em „mój biust w tym staniku
wyglàda niekszta∏tnie, ale za to kolor pasuje do sukienki” albo: „miseczki sà
za ciasne, ale wytrzymam w tym staniku przez godzin´ çwiczeƒ”. Codzien-
ne sytuacje wymuszajà na nas nieustannà aktywnoÊç, dyspozycyjnoÊç 
i atrakcyjny wyglàd. Biustonosz musi sprawdziç si´ w ka˝dej sytuacji – nie
tylko w szufladzie z bieliznà. Oboj´tne, czy wybieramy si´ na imprez´ kar-
nawa∏owà czy s∏u˝bowe spotkanie – doskona∏e podtrzymanie biustu, bez
wzgl´du na jego wymiary, powinno byç dla nas standardem. 
Dobrej jakoÊci, wygodny i elegancki biustonosz to dziÊ wytwór zaawansowa-
nych technologii. Koronki, tiule i dzianiny majà za zadanie nie tylko cieszyç
oko, ale przede wszystkim s∏u˝yç funkcjonalnoÊci – czyli pomóc w podtrzy-
maniu i wymodelowaniu biustu, a przy tym zapewniç piersiom komfort. Nie
mogà wi´c byç ani nadmiernie ciàgliwe, ani zbyt sztywne czy nieprzyjemne
w dotyku. Równie wiele wymagamy od konstrukcji – wszak to w du˝ej mie-
rze od stanika zale˝y, jakà form´ przyjmie ubrany weƒ biust. Nowoczesny
biustonosz musi zapewniç mu kszta∏t doskona∏y.

Bogactwo ró˝norodnoÊci
Min´∏y ju˝ czasy, kiedy du˝y biust kojarzony by∏ automatycznie z kràg∏à

sylwetkà, a ma∏y – z nastolatkami. Dzisiaj coraz wi´cej producentów bierze
pod uwag´ fakt, ˝e sylwetki kobiet sà zró˝nicowane – i nierzadko obfitym
piersiom towarzyszy wàska talia czy szczup∏e plecy. W rezultacie oferta skle-
pów z bieliznà coraz cz´Êciej uwzgl´dnia obwody 60 cm czy 65 cm pod biu-
stem oraz miseczki J czy K. To koniecznoÊç – jeÊli oczekujemy wygody, pod-
trzymania i zgrabnego kszta∏tu, doskona∏e dopasowanie rozmiaru ma funda-
mentalne znaczenie. JesteÊmy bardzo ró˝norodne, a bielizna, jako najbli˝sza
cia∏u, musi t´ ró˝norodnoÊç uwzgl´dniç. Tylko odpowiednio bogata oferta
sprawi, ˝e z przymierzalni ka˝da z nas wyjdzie naprawd´ zadowolona. 

Ewa Gutmaƒska, Katarzyna Kulpa 
(Lobby BiuÊciastych: http://biusciaste.prv.pl; 

Stanikomania: http://stanikomania.pl) 
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