


Wiedza i doświadczenie w tekstyliach

Hanna Style

Kładziemy nacisk na ciągły rozwój oraz innowacyjność naszych 
produktów. Zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie naszych  
pracowników przekłada się na ciekawe, przełomowe i bezkonkurencyjne 
rozwiązania technologiczne oraz finalne produkty.    



Wiedza i doświadczenie w tekstyliach

Nasza pasją jest poprawa procesów  
produkcyjnych, ulepszanie rozwiązań  
technologicznych, zmniejszanie kosztów oraz 
koncentrowanie się na ochronie środowiska  
w procesie produkcji. Pracujemy nad włóknami 
przyszłości, włączamy do procesu  
produkcyjnego rewolucyjne technologie tekstylne – 
nanotechologię, inteligentne uszlachetniania.   

optymalnego doboru elementów składowych 
produktu, współuczestniczymy w badaniach 
uszlachetnień i wykończeń tekstylnych. Nosimy 
głębokie przekonanie, że jesteśmy w stanie 
zaspokoić oczekiwania naszych klientów 
tylko jeżeli zrozumiemy realia i warunki 
funkcjonowania naszych produktów na rynku 
bielizny. 

Sukces jest wypadkową wielu elementów: 
słuchania klientów, wiedzy, otwarcia na nowe 
technologie, obserwacji trendów rynkowych, 
analizy potrzeb rynku, antycypacji kierunków 
rozwoju branży oraz ciągłego dążenia do 
poprawienia własnych osiągnięć.  
Wprowadzamy nowe lub ulepszone produkty, 
testujemy i oceniamy materiały wdrażane do  
produkcji, współpracujemy z dostawcami w zakresie
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06-178 koszulka korygująca
na szerokich ramiączkach 
shaping tank top
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
65% poliamid / polyamide
25% meryl skinlife
10% elastan / elastane LYCRA

06-177 koszulka korygująca
na wąskich ramiączkach
shaping camisole
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
65% poliamid / polyamide
25% meryl skinlife
10% elastan / elastane LYCRA

KOSZULKI KORYGUJĄCE
NA SZEROKICH I WĄSKICH
RAMIĄCZKACH

dwuwarstwowa struktura materiału
25% włókna z jonami srebra - skuteczna ochrona
antybakteryjna
dwa rodzaje ramiączek (szerokie oraz wąskie regulowane)
komfortowa elastyczność
optymalny efekt modelowania sylwetki
natychmiastowy efekt korygowania linii bioder,
talii i brzucha
bezszwowe miseczki ładnie układają biust 
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06-190 koszulka korygująca
pod biust na szerokich ramiączkach 
shaping underbust tank top
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
65% poliamid / polyamide
25% meryl skinlife
10% elastan / elastane LYCRA

06-191 koszulka korygująca
pod biust na wąskich ramiączkach  
shaping underbust camisole
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
65% poliamid / polyamide
25% meryl skinlife
10% elastan / elastane LYCRA

KOSZULKI KORYGUJĄCE
POD BIUST 
NA SZEROKICH I WĄSKICH
RAMIĄCZKACH

koszulki podtrzymują biust i kształtują 
ładną linię biustu
dwuwarstwowa struktura materiału
25% włókna z jonami srebra - skuteczna ochrona
antybakteryjna
dwa rodzaje ramiączek (szerokie oraz wąskie regulowane)
optymalny efekt modelowania sylwetki
komfortowa elastyczność
natychmiastowy efekt korygowania linii bioder,
talii i brzucha
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03-90 bokserki korygujące 
shaping boxer
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
64% poliamid / polyamide
36% elastan / elastane LYCRA

Strefowa bielizna
korygująca
   modeluje linie talii 
   i brzucha
   podnosi pośladki
   bardzo dobra wentylacja
   materiał jest cienki 
   i przewiewny
   bielizna jest ładna 
   i funkcjonalna
   nie odznacza się 
   pod ubraniem

Shaping boxer work with targeted control areas to shape 
You where you need it most. They flatten tummy and 
smooth your hips and thighs for a flattering, shapely 
look. They are comfortable, breathable and easy to move 
in. Special ventilation ereas keep You cool and dry. Perfect 
under dresses.
 Firm control. High rise. Tailored fit. Flattens tummy, shapes 
waist, lifts bum and shapes  thighs. Innovative technology 
to sculpt and shape. No visible panty lines. Cool comfort 
finish. Added stretch

NOWOŚĆ 
NA RYNKU
 POLSKIM

taśma silikonowa zapobiega
obsuwaniu się ku dołowi

płaskie wykończenie nogawek

korygowanie talli i brzucha
podnoszenie pośladków

strefy wzmożonej wentylacji 
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Zapraszamy na naszą stronę 
www.hannastyle.eu
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Bielizna korygująca laserowa CONTROL 
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Technologia umożliwia precyzyjne korygowanie odpowiednich części 
ciała, bez stosowania dodatkowych ściegów. W jednej warstwie 
bielizny umieściliśmy różne faktury dzianiny, odróżniające się 
grubością, strukturą dziania oraz elastycznością – co stawia ten  
rodzaj bielizny o wiele wyżej niż klasycznie szyta bielizna korygująca.

BIELIZNA KORYGUJĄCA
SHAPEWEAR
W skład kolekcji bielizny korygującej wchodzi: bielizna bezszwowa  
(basic, cotton i microclima) i bielizna  
laserowa (control, medium i kosmetyczna). 
Poszczególne kolekcje celują w komfortowe 
wysmuklenie sylwetki. Modele bielizny     
modelują i nadają szczupły wygląd. 
Modele bielizny bezszwowej są produkowane 
ze specjalistycznych mikrowłókien, które 
dzięki swoim właściwościom wpływają 

na komfort noszenia, trwałość i funkcjonalność. 
Kolekcja bielizny bezszwowej zawiera figi i bokserki 
wykonane z mikrofibry oraz bawełny. Kolekcja 
basic i microclima jest wykonana z mikrofibry 
proclima, o bardzo dobrej miękkości, wytrzymałości 
i  elastyczności. Kolekcja Cotton jest wykonana 
z wysokiej jakości mikrowókna bawełny – dającej 
naturalny, miękki chwyt. Odpowiednie proporcje 
mikrowłókien bawełny, 

proclima oraz elastanu wpływają 
korzystnie na funkcjonowanie fig,  
bokserek, body i halek na sylwetce: 
bielizna podnosi pośladki, spłaszcza 
brzuch, modeluje biodra, uda oraz 
talię. 9



 Wyeliminowanie szwów gwarantuje, że bielizna nie odznacza się 
pod ubraniem. Pod wieczorową sukienką, albo pod małą czarną 
– bielizna bezszwowa jest niewidoczna. Ma to niepodważalne  
znaczenie w przypadku ubiorów obcisłych. Dodatkowym atutem 
– jednakże jedynie w kolekcji microclima – jest umieszczenie  
w dzianinie dziurek różnej średnicy, które wzmagają wentylację 
i przewiewność. Dziurki nie rozrywają się.

 Kolekcja microclima oprócz fig i bokserek obejmuje również body 
oraz halki – które w swoim składzie posiadają mikrowłókna 
z jonami srebra. To najskuteczniejsza ochrona antybakteryjna 
dostępna aktualnie w branży tekstylnej.

1. skóra / skin
2. warstwa bielizny MICROCLIMA z jonami srebra
     MICROCLIMA underwear layer with silver ions
3. wilgoć, pot / wet, sweat
4. powietrze / air
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 Proclima jest mikrowłóknem trwałym, nieodkształcającym się 
podczas użytkowania oraz prania, miękkim, szybko-schnącym 
i  wyróżnia się bardzo dobrym transportem wilgoci. Bielizna nie 
przetrzymuje wilgoci we własnej strukturze, ale oddaje ją do następnej 
warstwy ubioru. Ta właściwość gwarantuje optymalną suchość 
bielizny. 

Bawełna jest z istoty antybakteryjna oraz hypoalergiczna.  Bielizna 
korygująca Hanna Style jest przyjemna w dotyku, posiada miękki, 
miły chwyt, łączy komfort oraz specjalistyczną funkcjonalność. 

Modele bielizny korygującej bezszwowej uszlachetniamy trwałymi 
wykończeniami, które gwarantują ochronę skóry przed promieniami 
UV oraz zwiększają jej możliwości w zakresie transportu wilgoci 
na zewnątrz. System SunProtection chroni naszą bieliznę przed 
promieniami UV-A i UV-B na poziomie UPF 50+ (najwyższy możliwy 
współczynnik ochrony przed promieniami UV). 

System DrySpeed zapewnia efekt zwiększonej oddychalności bielizny. 
Wilgoć oraz pot są odprowadzane do następnej warstwy ubioru kilka 
razy szybciej niż w nieuszlachetnionych tekstyliach.  

exceptional
breathability

oddycha

shaperetention
utrzymuje
rozmiar

quickdrying
szybko
schnie

pilling
resistant

jest odporna
na pilling

invisible
under garments
niewidoczna
pod ubraniem
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Proponujemy niezawodne rozwiązanie w kwestii modelowania sylwetki. 
W każdej sytuacji masz Swój mały sekret – bielizna która 
zapewnia łagodną linię sylwetki  w komfortowy sposób. 

Okazyjne wyjście na przyjęcie, ważna imprezę businessową, 
romantyczna kolację – to tylko kilka przykładów wykorzystania tego 
typu bielizny. 
Modele bielizny laserowej  to bielizna korygująca control, 
medium oraz kosmetyczna. Proponujemy różne poziomy korekcji. 
Korygowanie na poziomie średnim zapewnia kolekcja bielizny me-
dium (03-71, 03-76 i 03-77). Natomiast mocne korygowanie jest do-
meną modeli z kolekcji control i slim (03-50, 03-52, 03-69, 03-70, 03-75).
Bielizna zawdzięcza swoją funkcjonalność innowacyjnemu materiałowi 
produkowanemu w Hiszpanii. Kolekcja korygującej bielizny laserowej to 
nowatorskie produkty o ciekawych walorach. Materiał zawiera w swoim 
składzie 40% elastanu, co nadaje mu wysoką elastyczność. Grubość 
materiału powoduje, że korekcja jest na wysokim poziomie. Najważ-
niejszym walorem tej bielizny jest jej płaskie wykończenie. 
Specjalna metoda cięcia laserowego pozwala na uzyskanie płaskich 
wykończeń  na pośladkach oraz pasie górnym. Figi oraz bokserki są 
płaskie na zakończeniach, bez dodatkowej gumki. Bielizna nie odznacza 
się pod ubraniem. Doskonała propozycja pod obcisłe ubrania. 

Technologia laserowego cięcia wymaga precyzji  i doświadczenia. 
Niepodważalną zaletą bielizny laserowej jest jej ponadprzeciętna śliskość. 
Specjalistyczne uszlachetnienie, któremu poddawany jest materiał 
w trakcie produkcji, powoduje, że zewnętrzna strona (która styka się  
z ubraniem) jest poślizgowa. Oznacza to w praktyce, że Twoja sukienka, 
spódnica lub bluzka nie zahaczą się w trakcie  wstawiania lub siadania  
o Twoją bieliznę. Ubranie ślizga się po warstwie bielizny; nie podciąga 
się podczas zmiany pozycji. Cały proces produkcyjny podporządkowany 
jest naczelnej zasadzie utrzymania wysokiej jakości wykonania. Zapraszamy 
do testowania naszych produktów. Bielizna laserowa pozwala na unik-
nięcie widocznych linii majtek pod ubraniem. Przełomowa technologia 
łącząca w sobie nowatorski materiał oraz specjalne krojenie i szycie daje wyrób 
wysokiej jakości. Bielizna korygująca kosmetyczna to alternatywa dla 
kosmetyków odchudzających sylwetkę oraz wygładzających skórę. Materiał 
kosmetyczny w procesie mikroenkapsulacji został wzbogacony w aktywne 
składniki, które przeciwdziałają nagromadzeniu tłuszczu, sprzyjają poprawie 
gładkość skóry, stymulują zanikanie mikroobrzeków w tkance łącznej. 
Zapraszamy na www.hananstyle.eu/slim, gdzie przedstawiamy wyniki 
badań potwierdzające, że skuteczność naszej bielizny jest porównywalna 

flat finish
płaskie

wykończenie

high flexibility
wysoka

elastyczność

slippery surface
optymalna

śliskość
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do skuteczności kosmetyków odchudzających. Figi laserowe kosmetyczne 
to nowy wymiar korygowania sylwetki i nawilżania skóry, prowadzącego 
do wyraźnej poprawy jej kondycji. 

Kwasy tłuszczowe

Retinol

Aloes

Kofeina

Ceramidy

We offer profile underwear in two main collections: seamless  shapewear 
(basic, cotton and microclima) and laserCut shapewear (basic and cosmetic). 
Seamless basic is made of proclima microyarn that delivers exceptional breathability 
and overaverage elasticity. Seamless cotton with its natural warmth and smooth 
touch provides you with comfortable dynamic support. Seamless microclima 
was designed to introduce outside air through special holes to keep the on-skin 
air circulation. The small holes are not too small to give inappropriate ventilation 
rate and not too big to be visible under the garments. Seamless shapewear  gives 
you smoothing coverage and sleek shape, delivers slenderizing smoothing effect. 
Front panel (tummy control) smoothes and flattens the tummy while fabric 
tension eliminates bulges. Underwear slenderizes the waistline, provides 
lower back support, lifts and shapes the derriere, extra firm band along 
the outside of the leg over the hips eliminates bulges. In some styles we 
used removable adjustable, highly elasticated straps to keep you comfortable in 
every moment of day. LaserCut basic is made of innovative Spanish fabric that 
together with laser cutting process provides you with laser control underwear. It 
performs surprisingly when you want super profiling and smoothing effect. Laser-
Cut cosmetic heals your skin. It is the breakthrough plan for renewal. Slimming 
laserCut not only slims the silhouette, but it is clinically proven to lose inches from 
your waist shaping, toning and more importantly, reducing unwanted cellulite.  
Visit www.hannastyle.eu/slim to get more details.
 Hanna Style shapewear is invisible under clothing. All high styles are 
supplied with upperband silicone, to protect against sliding down. 
Unique seamless design that joins the sophisticated  yarns and professional finishes 
makes you feel comfortably profiled and functionally supported. Profile line 
introduces romantic touch of professional shaping.

 Wszystkie modele wysokie (figi wysokie, bokserki 
wysokie) bielizny korygującej bezszwowej i laserowej posiadają 
silikon w pasie górnym, który zapobiega zsuwaniu się bielizny.
 Modele bielizny korygującej Hanna Style to luksusowy komfort  
i funkcjonalna korekcja.
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КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ 
 Корректирующее белье  представлено коллекциями 
бесшовного белья (basic, cotton и microclima) и лазерного 
белья (basic и косметическое).
 Многофункциональность корректирующего белья 
моментально и комфортно придаст Вашей фигуре стройность.  Белье 
приподнимает ягодицы, утягивает живот, моделирует бедра и талию, в 
движении достигается эффект микромассажа. Все модели обеспечивают  
антибактериальную защиту ионами серебра,  внедренных  в волокно  с 
помощью нанотехнологии, или специальной пропиткой. Также Вы будете 
защищены от УФ излучения  на уровне UPF 50+. Высококачественные 
материалы и инновационные технологии обеспечивают отличную 
цветоустойчивость изделий, а белый цвет не теряет свою белизну.
 Коллекции  basic и microclima выполнены из 
микрофибры proclima, выделяющейся  приятной мягкостью,  
прочностью и  эластичностью за счет использования 
специализированных микроволокон. Белье не деформируется в 
процессе использования и стирки, быстро сохнет, имеет высокую 
степень гигроскопичности и антипиллинга.
 Коллекция Cotton выполнена из микроволокна 
на основе высококачественного мерсенизированного 
хлопка с особой обработкой. Бесшовное белье производится 
на итальянских кругловязальных машинах ф.Santoni. 
Инновационная технология позволяет точно корректировать 
соответствующие части тела за счет вывязывания белья по 
контуру фигуры с позонной плотностью микрофибры.

 В коллекции microclima дополнительно вывязываются  
прочные отверстия различного диаметра в разных частях белья, 
которые повышают воздухообмен. 
 Коллекция лазерного белья – это белье basic и 
косметическое белье. Белье выполнено из инновационных 
тканей, содержащих до  40% эластана. Многофункциональность 
белья достигается за счет очень высокой удельной плотности 
и минимальной  толщины ткани. Важнейшим преимуществом 
этого белья является “лазерная” обработка края, поэтому 
белье идеально облегает тело и не выделяется под одеждой.  
Специализированная облагораживающая обработка  придает 
белью  удивительную эластичность и гладкость. Верхняя одежда 
скользит по белью и не создает складок.
 Корректирующее косметическое белье - это 
альтернатива для косметических средств. Микроволокна, из 
которых  выполнена ткань, обогащены на стадии экструзии  
методом микроинкапсулирования активными компонентами , 
которые стимулируют  “сжигание”  жиров и противодействуют 
их накоплению, активно удаляют  целлюлит, повышают 
микроциркуляцию крови в коже,  предотвращают задержку 
воды в клетках кожи. Приглашаем на www.hananstyle.eu/slim, 
где мы представляем результаты проведенных исследований, 
подтверждающих эффективность нашего белья по сравнению с 
эффективностью косметических средств  для похудения.
 Модели корректирующего белья Hanna Style – это 
комфорт класса люкс и многофункциональная коррекция !!!
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16 Dane dotyczą kuracji trwającej 28 dni (8 godzin noszenia bielizny dziennie)! Presented data concern: 8 hours a day during 28 days use of a garment.
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03-75 majtki laserowe korygujące
kosmetyczne, wysokie CONTROL
CONTROL laser-cut, high slim - profile panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% laserslim
40% elastan / elastaneDane dotyczą kuracji trwającej 28 dni (8 godzin noszenia bielizny dziennie)! Presented data concern: 8 hours a day during 28 days use of a garment.
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06-42 majtki korygujące
shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% proclima, 20% elastan / elastane 

06-42ba bawełniane majtki korygujące 
cotton, shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% bawełna / cotton, 20% elastan / elastane

06-420 majtki korygujące microclima
microclima shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:
80% proclima, 20% elastan / elastane
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06-45 stringi korygujące
shaping G-string
ROZMIARY / SIZES:  M, L
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% proclima
20% elastan / elastane 



03-69 majtki korygujące laserowe niskie CONTROL
CONTROL low, laser-cut shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide, 40% elastan / elastane

03-74 majtki korygujące laserowe bawełniane, niskie CONTROL
CONTROL cotton, low laser-cut shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% bawełna / cotton, 40% elastan / elastane 21
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03-70 majtki korygujące laserowe wysokie CONTROL
CONTROL laser-cut, high shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide, 40% elastan / elastane
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03-72 majtki laserowe wysokie
CONTROL korygujące z zapięciem w kroku
CONTROL laser-cut, high shaping panties
with crotch closure 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide
40% elastan / elastane

03-73 majtki korygujące laserowe
bawełniane, wysokie CONTROL
CONTROL cotton laser-cut,
high shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% bawełna / cotton
40% elastan / elastane
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03-76 majtki korygujące laserowe
wysokie MEDIUM - jedwabista moc
MEDIUM laser-cut,  high shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide
40% elastan / elastane

03-77 majtki korygujące laserowe
niskie MEDIUM - jedwabista moc
MEDIUM laser-cut,  low shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide
40% elastan / elastane

03-71 majtki korygujące laserowe wysokie MEDIUM
MEDIUM laser-cut, high shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide, 40% elastan / elastane

Nowości w linii Medium
modele 03-76 i 03-77
z nowego materiału:
- delikatnego
- jedwabistego w dotyku
- nietransparentnego
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03-77 majtki korygujące laserowe
niskie MEDIUM - jedwabista moc
MEDIUM laser-cut,  low shaping panties
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide
40% elastan / elastane
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03-50 bokserki laserowe profilujące 
CONTROL
 CONTROL profile laser-cut boxer 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide
40% elastan / elastane

03-52 bokserki laserowe wysokie  
profilujące CONTROL
 CONTROL high profile laser-cut boxer 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
60% poliamid / polyamide
40% elastan / elastane
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06-500 bokserki profilujące - długie microclima
microclima long shaping boxer
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% proclima
20% elastan / elastane 

06-50 bokserki korygujące długie
long shaping boxer
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL, XXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% proclima
20% elastan / elastane 
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06-52 bokserki profilujące-wysokie 
high shaping boxer 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% proclima
20% elastan / elastane 

06-520 bokserki wysokie microclima
microclima high boxer
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
80% proclima
20% elastan / elastane 
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06-711 body korygujące na biust 
krótkie - z jonami srebra
on-bust short profiling body with 
silver ions
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane 

06-712 body korygujące na biust 
długie - z jonami srebra
on-bust long profiling body with 
silver ions
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane 
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06-713 body korygujące pod biust 
krótkie - z jonami srebra
under-bust short profiling body with 
silver ions
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane
06-714 body korygujące pod biust 
długie - z jonami srebra
under-bust long profiling body with 
silver ions
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane 



Ponadprzeciętna elastyczność ramiączek!
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06-718 body korygujące pod biust
under-bust profiling body
ROZMIARY / SIZES:  XS, SM, ML, LXL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane
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06-720 halka korygująca na biust
z jonami srebra 
on-bust profiling slip - with silver ions 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane

06-721 halka korygująca pod biust
z jonami srebra
under-bust long profiling slip - with 
silver ions
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane 



Ponadprzeciętna elastyczność ramiączek!
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06-723 halka korygująca pod biust
under-bust long profiling slip 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane

06-722 halka korygująca na biust - z jonami 
srebra na wąskich ramiączkach 
on-bust profiling slip - with silver ions 
ROZMIARY / SIZES:  S, M, L, XL
SKŁAD / COMPOSITION:  
50% proclima
25% meryl skinlife
25% elastan / elastane 
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02-3
02-2

01-14
03-38

06-1
06-4

06-156
06-159

06-161
06-158

06-20
06-16

06-90
06-23 06-26

06-13
06-2

06-11
06-34

06-90
06-9 06-91 08-1 08-2
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05-21
05-15

05-21
05-15

05-28
05-18

05-28
05-18

05-22s
06-10s

05-21s
05-15s

05-131
05-202

05-204
05-206
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05-204
05-206



06-16406-163

06-162


