
המדריך המלא לבחירת בגדי ים קיץ 2018
טיפים לבחירת בגד הים האולטימטיבי בהתאם 
למבנה גופך ושמירת אריכות חיים של בגד הים

מול  בחנות  לעמוד  זה  איך  ההרגשה,  את  מכירות  ודאי  כולכן 
שלל בגדי-הים המשתלשלים להם על קולבים, וללכת לאיבוד בים 
הגזרות, ההדפסים והצבעים ומיד מתעוררת בכן סוגיית דימוי הגוף. 
הסוד הוא, שחמישים אחוז מהפתרון הוא לדעת לבחור את הגיזרה 
המחמיאה ביותר למבנה גופך. ראשית יש להתחיל מבחירת הגיזרה 

התואמת את נתונייך:
מבנה אגס: מצריך הצרת אגן, וזאת ניתן לקבל בעזרת בחירה של 
גיזרה שבחלקה התחתון היא חלקה כדי לא למשוך את תשומת הלב, 
לאיזור האגן או לחילופין חלק תחתון, בגיזרת חצאית או מכנסון או 

חלק תחתון כהה, וחלק עליון בגוון בהיר.
אופציה נוספת, על מנת לאזן בין הפרופורציה היא: בעזרת גיזרת 
סטרפלס רחבה בחלק העליון, אשר יוצרת אשליה של אגן צר. וכדי 
מקושטים,  בדגמים  לבחור,  אף  ניתן  שופע,  חזה  של  מראה  לקבל 

בחלק של החזיה עם טקסטורות, קשירות, כיווצים, מלמלות וכו'.
יש  נערי",  "מבנה  גם  הנקרא  ישר  גוף  במבנה  ישר:  גוף  מבנה 
להצטייד, בגיזרת המונוקיני, הרי היא הגיזרה שמתאימה למבנה גוף 
ישר, ומאפשרת ליצור אשליה אופטית של מותן צרה, כמו כן יחמיא, 
בגד ים שלם עם הדפס באיזור המותן, אשר יוצר אשליה של מותן 

מוכנסת פנימה.
מבנה תפוח: כזה שמצריך לטשטש את איזור הבטן.

עם  דגם  לחילופין  או  ומשטיח.  תומך  מחטב  עם  שלם,  ים  בגד 
גופיה  בגיזרת  העליון  שחלקו  טנקיני,  גם  אפשרי  בבטן.  כיווצים 

ובחלקו התחתון ניתן לתמרן מול מבחר גזרות בתחתון.
לבחור  יש  הגב,  את  להצר  כדי  רחבות:  וכתפיים  גב  של  מבנה 

בגיזרת איקס בגב, אשר תיצור אשליה של גב צר, או בגזרת קולר.
כיצד לתחזק את בגד-הים?

1 - בגדי הים עשויים ספנדקס ולייקרה ואינם מיטיביים במגע עם 
שמן, וקרם הגנה, לכן יש להימנע ממריחה על הבד.

2 - את אריכות חיי בגד הים שלך תקבעי אם תשאירי אותם מחוץ 
למכונת-הכביסה ועל אחת כמה וכמה מייבש. עדיף לתלות בצל על 

גבי מגבת במאוזן ולהפוך לפני כן. )כך תמנעי מתיחה ודהייה(.
3 - מומלץ לשטוף את בגד הים במי ברז פושרים לאחר מלח הים, 
והכלור של הבריכה. וכיוון שסיבי הלייקרה מאבדים את הגמישות 
והאלסטיות במגע עם הכלור, המלח והזיעה כדאי לעשות זאת מיד 

בתום השימוש, ולא לחכות ליום המחרת.
במלבינים,  שימוש  לעשות  אין  נוזלי,  בסבון  להשתמש  יש    -  4

ושטמפרטורת המים תהיה נמוכה ולא תעלה על 30 מעלות.
5 - את בגד הים יש להרטיב במים רגילים לפני השימוש הראשון 
במי בריכה, או  מי ים, המים ימנעו את ההלם במגע עם המלח והכלור.
6 - המלצה נוספת היא לשבת על מצע חלק ולא ישירות על החול 

כדי שהחספוס לא יפגום בבגד הים.
לך  שמותאמים  "טריקים"  לעוד  להחשף  אליי  אותך  מזמינה 
אישית, מתוך מבחר מגוון, כשלרשותך גם מגוון גזרות, וצבעים של 
הקונספט המבוקש ה Mix and metz  -)מיקס אנד מץ( המאפשר 
לך לבחור ולשלב, כל חלק באופן נפרד ובמידות שונות. וכן בגדי ים 

לאחר כריתת שד, פרוטזות לשחיה, ובגדי ים של ספידו כל-השנה.

 הפינה הנשית של מתוקה טל 

מתוקה טל בעלים של מתוקה הלבשה תחתונה ומומחית 
בפרטוזות לנשים כרותות שד , בגדי ים ומידות גדולות.
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