
 

 

 

Jesieƒ/Zima 
2011/2012

ZAWSZE KROK DO PRZODU.

Mocne kolory
na zimne dni

JOBST®UltraSheer
w dwóch nowych odcieniach

Spódnica – jakà wybraç?
Ekspert mody - Susanne Eickhoff

w rozmowie ze STYLE

Idealny brzuch i poÊladki
Nowe modelujàce

JOBST® UltraSheer 



Nowe kolory sezonu
Jesieƒ/Zima

ju˝ w sprzeda˝y!
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JOBST® UltraSheer sà teraz dost´pne w dwóch nowych kolorach, doskonale 
wpisujàcych si´ w trendy nadchodzàcego sezonu Jesieƒ/Zima. Te stylowe 
wyroby kompresyjne dost´pne sà wy∏àcznie w handlu specjalistycznym.

Po sukcesie letniej linii JOBST® Ultra-
Sheer Limited Edition, w sezonie Jesieƒ/ 
Zima 2011/2012  oferujemy Êwiadomym 
mody kobietom wyroby uciskowe w no-
wych kolorach Blue Navy i Cranberry. 
B´dàce mocnym akcentem stroju i pa-
sujàce do wielu zestawów JOBST® Ultra-
Sheer Limited Edition nadadzà ka˝demu 
strojowi wyjàtkowy wyglàd. Tak jak ich po-
przednicy wyroby te sà niezwykle trans-
parentne i majà odczuwalne działanie 
lecznicze.

Produkty JOBST® UltraSheer w kolorach 
Blue Navy i Cranberry idealnie łàczà si´
z kolorami, które b´dà dominowały w se-
zonie Jesieƒ/Zima. Nasza paleta barw 
pokazuje, jakie kolory do siebie pasujà.

Produkty Limited Edition Jesieƒ/Zima 
dost´pne sà w handlu specjalistycznym 
do koƒca lutego 2012.

JOBST® UltraSheer – wyroby dla naj-
bardziej wymagajàcych – sà dost´pne
w szeÊciu atrakcyjnych kolorach, ró˝-
nych modelach i dwóch klasach ucisku, 
majàcych działanie lecznicze w ró˝nego 
typu schorzeniach ˝ylnych .

NATURALNY

Atrakcyjne kolory podstawowe

KAWA

KARMELOWY

ANTRACYT

AMBER

CZARNY

Cranberry
pasuje idealnie do:

Blue Navy
pasuje idealnie do:

:
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Spódnice majà ró˝ne długoÊci, kroje i sà wykonane z ró˝nych 
materiałów. Jednak nie ka˝da spódnica jest odpowiednia dla 

danej fi gury i nie ka˝da podkreÊla w odpowiedni sposób kobiecoÊç 
jej właÊcicielki . Aby uchroniç nasze czytelniczki przed modowymi 

wpadkami, poprosiłyÊmy Susanne Eickhoff o kilka rad.

  Czas na
spódnice!

JOBST® STYLE: Wiele kobiet jest niepew-
nych, jaka spódnica najlepiej pasuje do 
ich fi gury. Co mo˝e Pani poradziç naszym 
czytelniczkom, Pani Eickhoff?

Susanne Eickhoff: Istnieje kilka prostych 
podstawowych zasad. JeÊli b´dziemy si´ 
ich trzymaç, z pewnoÊcià nie popełnimy 
˝adnych wi´kszych bł´dów. Po pierwsze: 
im szczuplejsza sylwetka, tym krótsza mo-
˝e byç spódnica. Po drugie: niskie osoby 
powinny unikaç spódnic do kostek. I po trze-
cie: rozkloszowana spódnica ci´ta z koła 
pasuje do ka˝dej sylwetki. Jej rozsze-
rzany, falujàcy wokół kolan dół maskuje 
problematyczne partie ciała jak obfi te 
biodra i ładnie podkreÊla fi gur´.

JS: To rzeczywiÊcie nie brzmi skomplikow-
anie. Co jednak mam zało˝yç do spódni-
cy, aby powstał idealny zestaw?

Susanne Eickhoff: Odpowiedê jest bardzo 
prosta: nale˝y zadbaç o akcenty kolorysty-
czne i wykorzystywaç kontrasty. Moje atuty 
podkreÊlam wyrazistymi kolorami. Nato-
miast problematyczne partie sylwetki tuszuj´ 
stonowanymi kolorami. Przykładowo: kobie-
ty o ładnych nogach powinny podkreÊlaç to 
zakładajàc rajstopy w kolorach przyciàgajà-
cych wzrok. W sezonie jesienno-zimowym 
absolutnie po˝àdanymi kolorami sà kolory 
jagodowe. JeÊli zaÊ chodzi o kontrasty, to 
wykorzystywanie ich, jest całkiem proste: 
I tak ciemnoniebieska, wàsko skrojona 
bluzka połàczona ze spódnicà z szarym 
deseniem i granatowymi rajstopami wyglà-
da wspaniale. Dodatkowo takie połàczenie 
wyszczupla optycznie sylwetk´.

JS: Bardzo lubiane sà spódnice ołówkowe. 
Które z nas mogà je nosiç?

Susanne Eickhoff: Płaski brzuch jest waru-
nkiem noszenia spódnic ołówkowych, 

których wàski krój ład-
nie podkreÊla wszyst-
kie kràgłoÊci sylwetki. 
Efekt płaskiego brzucha
mo˝na dzisiaj osiàg-
nàç zakładajàc spe-
cjalne body i rajstopy
z modelujàcà cz´Êcià
majtkowà. Ich wysmuk-
lajàce bàdê powi´ksza-
jàce działanie sprawia,
˝e brzuch wydaje si´
szczuplejszy, a poÊladki
majà ładniejszy kształt.

JS: Na koniec chcieli-
byÊmy jeszcze zapytaç, 
jakie trendy na nadcho-
dzàcy sezon Jesieƒ/Zima mo˝na zaobser-
wowaç na mi´dzynarodowych wybiegach?

Susanne Eickhoff: Bardzo popularne w ko-
lekcjach projektantów sà nadal spód-
nice midi, które koƒczà si´ w połowie
łydki. DługoÊç ta, po raz pierwszy za-
prezentowana w latach pi´çdziesiàtych, 
pozwala wyczarowaç wra˝enie nies-
koƒczenie długich nóg oraz podkre-
Êliç biodra. DługoÊç midi mo˝e wy-
st´powaç w ró˝nych formach: od lekko 
falujàcej si´ na dole i wàskiej w talii,
przez klasycznà form´ dzwona a˝ do 
dopasowanej z wygodnego materiału 
stretch. Szerokie spódnice powinny byç 
noszone z dopasowanà górà, obcisłe 
mo˝na Êwietnie łàczyç z bluzkami i ko-
szulami typu oversize. Na koniec mała 
wskazówka: jeÊli decydujemy si´ na 
spódnic´, która koƒczy si´ nieco nad 
kostkà, nale˝y zało˝yç do niej płaskie 
obuwie, na przykład baleriny.

JS: Pani Eickhoff, dzi´kujemy za rozmow´.

Susanne Eickhoff rozpo-
cz´ła swojà karier´ jako 
modelka. Po tym jak w tej
dziedzinie na dobre zapuÊ-
ciła korzenie, nie zostawiła 
ju˝ mody. Obecnie Susan-
ne Eickhoff pracuje jako 
choreografka pokazów 
mody, jest te˝ właÊciciel-
kà renomowanej agen-
cji modelek. Wi´cej infor-
macji o Susanne Eickhoff
mo˝na znaleêç pod adresem
www.favourite-models.de
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Kompresja
 w najpi´kniejszym
                  wydaniu.

Nie jest tajemnicà, ˝e nawet gwiazdy 
Hollywood, aby uzyskaç efekt sylwetki

idealnej, wspomagajà si´ bieliznà
korygujàcà, tak zwanym Shapewear. 

Same top modelki jak Franziska Knuppe 
noszà jà przy okazji ró˝nego rodzaju 

wyjÊç oraz w ˝yciu prywatnym. Bielizna 
tego typu umo˝liwia łatwe i szybkie 

wyszczuplenie sylwetki.

z efektem modelujàcym sylwetk´

Shapewear to bielizna korygu-
jàca i wyszczuplajàca, która w 
niewidoczny sposób modelu-
je i podkreÊla naturalny kształt 
ciała. Dzi´ki temu sylwetka zosta-
je wysmuklona i wydaje si´ bardziej 
wysportowana. BSN-JOBST® udało
si´ stworzyç dla linii wyrobów ucisko-
wych JOBST®UltraSheer cz´Êç majt-

kowà w wersji Premium, która 
modeluje i koryguje sylwetk´. 
Dzi´ki tej specjalnej edycji 

JOBST®UltraSheer z efektem 
wyszczuplajàcym, kobiety ze 

schorzeniami ˝ylnymi mogà cieszyç 
si´ produktem modelujàcym sylwetk´, 
który jednoczeÊnie jest medycznym 
wyrobem uciskowym.

¸adne poÊladki
Gładkie dzianie w obszarze majtkowym 

wzmocnione elastycznymi włóknami datisca 
zapewnia atrakcyjny kształt poÊladków

i wysoki komfort noszenia.

Pi´kna sylwetka
Dzianina z mocnych włókien micro mesh 

we wzór „fal” modeluje uda i poÊladki.
Rezultat: pi´kna sylwetka.

Płaski brzuch
Mocna i jednoczeÊnie modelujàca sylwetk´ 

struktura tkania w obszarze brzucha 
zapewnia efekt wyraênie bardziej

płaskiego brzucha.

Po˝àdana forma
Odpowiedni dobór materiałów i technika 

dziania wzmacniajà wytrzymałoÊç miejsca 
pomi´dzy cz´Êcià z kompresjà i bez kom-
presji oraz niwelujà ryzyko „efektu spodni 

do jazdy konnej”.
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Cranberry & Blue Navy!
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