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Kulisy

Kandydatki do korony
w kobiecych bikini

Finalistki konkursu Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2013 przymierza³y
n
kostiumy k¹pielowe, w których wyst¹pi¹ podczas gali fina³owej

nW piêknych, kolorowych i prawdziwie letnich kostiumach
k¹pielowych: Milena Dolega (z prawej) i Monika Wilk.

nNasze finalistki z w³aœcicielami Salonów Bielizny Hebe: Ann¹ i S³awomirem Kazimierczukami.
Musz¹ byæ ozdob¹
kobiety, doskonale podkreœlaæ figurê oraz
wspó³graæ z karnacj¹.
Mowa o kostiumach
k¹pielowych. O te najlepsze dla naszych
Miss, które zaprezentuj¹ siê w nich podczas
gali fina³owej, zadbali
Anna i S³awomir Kazimierczukowie, w³aœciciele Salonów Bielizny
Hebe.
bydwoje s¹ specjaliO
stami od brafittingu.
Od lat zajmuj¹ siê doborem
bielizny. Na tê wyj¹tkow¹
okazjê, jak¹ jest gala fina³owa konkursu Miss Polonia Ziemi Radomskiej, przy-

gotowali najmodniejsze w
tym sezonie bikini. Zaproponowane modele podkreœlaj¹ zarówno m³odoœæ naszych dziewcz¹t jak i ich elegancjê.
WA¯NA PUBLICZNOŒÆ
Wystêp w kostiumach
k¹pielowych jest najbardziej
stresuj¹cym momentem
podczas gali fina³owej. Choæ
¿adna z dziewcz¹t nie musi
wstydziæ siê swojego cia³a i
sylwetki, to nie ka¿da ma odwagê, aby na luzie i bez stresu
zaprezentowaæ siê w bikini
przed szerok¹ publicznoœci¹.
- Wa¿na bêdzie dla nas reakcja widowni - przyznaj¹
kandydatki do korony. - Brawa na pewno zagrzej¹ nas
do jak najlepszego zapre-

zentowania siê – przyznaj¹
dziewczyny.
Stres, zwi¹zany z wyjœciem w sk¹pym stroju, na
pewno z³agodzi dobrze dobrany kostium. O dobór bikini dla naszych Miss zadbali specjaliœci.
W ŒWIAT£ACH
REFLEKTORÓW
Kilka dni temu dziewczêta pojawi³y siê w salonie Bielizny Hebe w Galerii Feniks
przy alei Grzecznarowskiego. Oczywiœcie obejrza³y
najpierw piêkne biustonosze i figi, a póŸniej rozpoczê³y przymiarki kostiumów. Mo¿emy zdradziæ, ¿e
dziewczêta wyst¹pi¹ w bikini, w trzech ró¿nych fasonach i zró¿nicowanej kolo-

rystyce, dobranej do ich urody.
- Wybraliœmy takie stroje,
które doskonale bêd¹ prezentowaæ siê te¿ na scenie, w
œwiat³ach reflektorów – mówi S³awomir Kazimierczuk.
Z DOBOREM
KOSTIUMÓW NIE BY£O
Nim dziewczêta wybra³y kostiumy, najpierw obejrza³y kataPROBLEMU
logi z tegoroczn¹ ofert¹ bikini.
- Dziewczêta s¹ bardzo
zgrabne, wiêc wiêkszego
problemu choæby z brakiem
rozmiaru nie mieliœmy – mówi Anna Kazimierczuk. –
Uda³o nam siê dobraæ prawie
wszystkie. Trzeba pamiêtaæ,
¿e dziewczêta w tych kostiumach tañcz¹ na scenie.
Musz¹ wiêc dobrze byæ dopasowane, doskonale le¿eæ.
Salony Bielizny Hebe znajduj¹ siê w galeriach Feniks w
Radomiu przy ulicy StaroopatowskiejialeiGrzecznarowskiego oraz w Polskim Centrum
Handlowym Korej. Ka¿da kobieta mo¿e znaleŸæ tam coœ dla
siebie. S¹ piêkne modele biustonoszy, w przeró¿nej kolorystyce i rozmiarach, figi, gorsety,
a tak¿e bielizna do spania i na...
randkê, a tak¿e do œlubu.
Te biustonosze przypad³y do gustu Katarzynie Idzikowskiej
Monika DASZKOWSKA (z lewej) i Patrycji Odzimek.
daszkowska@echodnia.eu
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- Ka¿da kobieta powinna zadbaæ o to, by mieæ eleganck¹ bieliznê - mówi³y Ilona Iwañska (z
lewej) i Eliza Bujak.
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Wielka gala fina³owa konkursu Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2013. G³osowanie na Miss Czytelników „Echa
Dnia” trwa do 24 maja, do godziny 20! Wielka gala Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2013 odbêdzie siê 24 maja w Sali
Koncertowej Urzêdu Miejskiego. Poznamy tam królow¹
piêknoœci, a tak¿e I i II Wicemiss Polonia Ziemi Radomskiej, Miss Foto, Miss Publicznoœci, Miss Czytelników
„Echa Dnia”, Miss Polonia Ziemi Radomskiej Facebooka.
Relacja z gali na portalu WWW.ECHODNIA.EU oraz w kolejnych wydaniach „Echa Dnia”.

