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Aire Bra - A legkényelmesebb melltartó, mintha Önre szabták volna 
 
Önnek is elege van azokból a melltartókból, amelyek szorítanak, szúrnak vagy korlátozzák a 

mozgásában? Eljött az ideje a varrásmentes kényelemnek. Ajándékozza meg magát egy puha, 

gyöngéd és hihetetlenül kényelmes melltartóval, amely olyan, mintha Önre szabták volna! 

 
A nap minden percében viselheti. 

Az Aire Bra olyan kényelmes, hogy a nap bármely 

szakában viselheti: 

 Mindennapos használatra iskolában, munkahelyen 

 Sportoláshoz 

 Alvás közben 

 Utazáshoz 

 A műtétek utáni lábadozás alatt. 

 
Megbízható társ a jóga vagy Pilates órán, 
kerékpározás közben… 

Az Aire Bra tökéletesen megfelel sportoláshoz, mivel mozgásszabadságot és megbízható 

támasztékot biztosít. Használhatja jógázás, pilates, túrázás, aerobik, stb. közben. Élvezni fogja a 

mikroszál nyújtotta tökéletes kényelmet. 
Végre egy melltartó, amely nem szorít, és nem szúr 

Az Aier Bra megkönnyebbülést jelent a testének, mivel nem szúr, nem szorít és nem hagy nyomokat a 

bőrön. Egy darabból készült, nincsenek pántok és kapcsok. Biztos, hogy ez lesz a legkényelmesebb 

fehérnemű, amelyet valaha viselt. 

 
Varrás nélküli mikroszálak, kosármérettől független megbízható alátámasztás 

Az Ahh Bra hihetetlenül puha, varrás nélküli mikroszálból készült, amely felveszi az Ön alakját 

és körülöleli a bőrét. Az új Body Form technológiának köszönhetően merevítők, kapcsok és állítható 

pántok nélkül formálja a keblet. 

A varrás nélküli mikroszálas anyag kötött alátámasztást nyújt, és ezzel elősegíti a mell természetes 

helyzetét és alakját. Az Aire Bra nagy kosárméretet viselő nők számára is megfelelő. 

A mellei fiatalabbnak, teltebbnek és egyszerűen fantasztikusan fognak kinézni. 

 
Tökéletesen sima külső – kitüremkedések nélkül 

A Aire Bra olyan könnyű és puha, hogy nem vág bele a bőrébe, mint a hagyományos melltartók. A 

háta vonala sima lesz, és többé nem fogja kényelmetlenül érezni magát a hátán és a mellkasán 

kialakuló kitüremkedések miatt. 

Az Aire Bra melltartóval még akkor is sima lesz a hátán a ruha, ha szűk ruhát vesz fel. A széles pántok 

és a puha kosarak befedik a mellet, míg a bordázott szélek tökéletes alátámasztást és kényelmet 

biztosítanak. 

Az Aire Bra tökéletes külsőt és nagyobb önbizalmat kölcsönöz bármilyen helyzetben. 
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