
INSPIRÁCIÓK FÜRDŐRUHA 

VÁLASZTÁSHOZ, 

AVAGY MILYEN FÜRDŐRUHÁT VÁLASSZ,

HOGY ELÉGEDETT LEGYÉL AZ EREDMÉNNYEL?



MILYEN 

SZEMPONTOKAT 

MÉRLEGELJ?

1. lépés

Korábbi tapasztalatod alapján melyik fazon a leg-
előnyösebb, amiben jól érezted magad? Háromszög vagy
vízszintes formájú felső, keskeny vagy szélesebb alsó?

2. lépés

Hol és mire szeretnéd használni? – nem mindegy, hogy
uszodába sportoláshoz vagy nyaraláshoz keresel fürdőruhát,
amiben elsősorban napozni szeretnél.

3. lépés

Az alkatodhoz és bőrödhöz a szakirodalom szerint melyik
fazon és szín állna jól?

MILYEN 

SZEMPONTOKAT 

MÉRLEGELJ?

0. lépés:

Mielőtt méretet választasz, 

mérd meg a csípő-, 

mellbőségedet és a mell 

alatti körméretet, hogy ne 

csak szép, hanem  

kényelmes is legyen a 

fürdőruhád !



Alma alkat vagy, ha a felsőtested, ezen belül is a

hasi tájék az erősebb, míg lábaid vékonyak.

A stylist javaslata szerint a fürdőruhák esetén

is “húzzuk a figyelmet a dekoltázsra és

lábakra, a kilencvenes éveket idéző fürdőruha-

fazonok például, melyek alsó része magasabbra

szabott, jó opciók minderre, ezek ugyanis szépen

nyújtják a lábakat. Egy jól megválasztott

egyrészes szintén előnyös lehet.



SZABADIDŐS 

TEVÉKENYSÉGEK

Körte alkatúaknak jellemzően teltebb,

szélesebb a csípőjük, a combjuk, kerek a

popsijuk, miközben derekuk karcsú, a válluk

keskenyebb, mint csípőjük.

„Egy magasabb derékvonallal dolgozó

fazon szépen formázza a derekat, míg a

felsőrész esetén a vállpántos felsőkkel tudunk

trükközni. Ha például fodros a felsőrész

pántja, az ugyanis szintén kiviszi a vállakat, a

derékrész pedig optikailag emiatt is

vékonyabbnak hat.”

A nyakpánt ez esetben nem ajánlott.
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A homokóra alkatúak dereka keskeny,

míg csípőjük és vállaik egyformán

szélesek és általában melleik is

nagyobbak. „A fürdőruha kiválasztása

szempontjából nagyon szerencsés

alkatúak, náluk célszerű mindig a

derekat hangsúlyozni, az a test

ékessége. Az egyrészes fazonok is

nagyon jól állnak nekik, a

derékhangsúlyos típusok, amiknek

például öv van a derekán, különösen

előnyösek lehetnek számukra.”



Egyenes vagy oszlop alkat

Szokták fiús alkatnak is nevezni, jellemzője a kicsi

mell, a vékony láb, a derékrész általában egy

vonalban van a vállak és a csípő szélességével.

A bikinik esetén a magasderekú bugyik helyett

szerencsésebb keskenyebb fazont választani, de

egy kis fodor vagy ráncolás is sokat alakíthat,

nőiesíthet.

Az egyrészes fürdőruhák esetén az oszlop

alkatúak segítségére lehetnek az asszimetrikus

vonalak, az anyagában csalt minták és a húzott

anyagok, amik optikailag mind formázzák a

vonalakat



Amiben ne köss kompromisszumot, az a

minőség!

Inkább legyen két jó minőségű

fürdőruhád, amit felváltva hordasz,

minthogy telerakd a szekrényed egyszer

hordott felfeslett, megnyúlt, kifakult olcsó

kacatokkal!

Az Enjoy Plaza Webáruházban olasz,

francia és eredeti prémium márkás

fürdőruhák széles kínálatából

válogathatsz.




