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Zmysłowa kolekcja bielizny CHANGE Lingerie
na sezon jesienno-zimowy 2018/2019
Zmysłowa, efektowna kolekcja bielizny od CHANGE Lingerie na sezon jesień/zima kusi
perfekcją wykonania i misternymi detalami. Szeroka gama rozmiarów biustonoszy (miski
A-M, obwody 60 – 100 cm) umożliwia idealne dopasowanie do kobiecych kształtów, bez
względu na wymiary. Pierwsze modele pojawiły się we wszystkich salonach firmowych
oraz w sklepie online.

CHANGE proponuje 3 kolekcje w różnorodnych stylach: codzienną, podkreślającą naturalne
kształty Change, ekskluzywną i zmysłową Charade oraz minimalistyczną i nowoczesną
Intimate.
Inspiracją do stworzenia modeli z kolekcji Change było dążenie do harmonii z ludzką naturą,
kult naturalności i niczym nieskrępowana wygoda. Zarówno nowe modele jak i bestsellery
ostatnich sezonów takie jak np. LISSI, FLORENCE czy DITA (obecnie w nowych wersjach
kolorystycznych) występują w wielu odsłonach, tak aby dopasować fason do każdej sylwetki.
W zgodzie ze stylem w kolekcji przeważają subtelne, delikatne błękity, róże, beże i szarości,
ale projektanci sięgnęli także po modne i przykuwające wzrok w tym sezonie: butelkową
zieleń, intensywny granat oraz oberżynę. W wykorzystanych materiałach dominują miękkie
koronki i przyjemne dla ciała tkaniny.
W luksusowej i dopracowanej w najmniejszym szczególe kolekcji Charade prym wiodą
eleganckie modele bielizny z finezyjnymi zdobieniami, w których każda kobieta poczuje się
wyjątkowo. Asortyment otwierają zmysłowe i seksowne wzory w klasycznej, głębokiej czerni
– MARIAH, MARTINA, LARRISA. Zachwycają najwyższej jakości koronkami i pięknymi
dekorami – także na plecach! HARLOW uwodzi paseczkami na biuście, a THERESA bogatymi,
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lśniącymi haftami. Wybrane programy uzupełniają także pasy do pończoch, kuszące body,
kimona i koszulki nocne.
W minimalistycznej, a jednocześnie sensualnej kolekcji Intimate dominują proste formy i
nowoczesne wzornictwo. Komfortowa, gładka i miła w dotyku LUCY w odcieniu mocca
świetnie leży pod dopasowanym ubraniem oraz idealnie układa się do ciała. MIRANDA wabi
dyskretnymi przezroczystościami, a szmaragdowozielona MONICA zalotnymi siateczkami na
biuście. Zdobiona strukturalną siatką MOLLY to propozycja dla zwolenniczek graficznych
deseni.

Zobacz pierwsze nowości w katalogu online:
https://ipaper.ipapercms.dk/ChangeofScandinavia/Polen/aut18-humannature-pl/
Wybrane modele są już dostępne także w sklepie online: http://change.shop.pl/

Kontakt dla mediów:
Marcelina Zięciak
kom. 793 015 034
e-mail: pr@changepoland.com
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