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Každý deň pracujem s niekoľkými ženami a všimla som si pár vecí, ktorým ak sa skúsite
vyhnúť, ušetrite si energiu, nervy, depresiu a aj nepríjemný dialóg s predavačkou.

tipy pre jednoduchšie
nakupovanie podprsenky:

Ženy sa držia SVOJICH ZAFIXOVANÝCH veľkostí. Dámy. Pri bielizni – najmä teda
pri podprsenkách sa NEDÁ držať JEDNEJ VEĽKOSTI. Áno, sú ženy, ktoré majú skoro
celý život alebo roky jednu a tú istú veľkosť. Ale je to skôr ojedinelá a zriedkavá výnimka!
Väčšina z nás sa mení, mení sa naše telo, koža, postava a rovnako SA MENIA AJ NAŠE PRSIA. Kojenie, pôrody, chudnutie, priberanie, lieky, diéty, cvičenie, gravitácia a množstvo
ďalších faktorov vplýva aj na naše prsia. Nenúťte teda školenú predavačku (brafitterku),
aby vám za každú cenu dala podprsenku 75B, akú ste si zvykli kupovať na vysokej škole.

Čas. Je uponáhľaná doba. Stále sa ponáhľame. Všade dobiehame. Ale potom sa nečudujme,
že prídeme domov a zistíme, že tá podprsenka mi vlastne nesedí! A šup ho naspäť
ju akože vrátiť, lebo veď NIE JE DOBRÁ! Podprsenka môže byť VÝBORNÁ, ale nie pre
vaše prsia. Ťažko sa radí, ak vám hneď v úvode žena ešte v polo cvale povie, že nemá
teda veľmi čas, ale súrne potrebuje dobrú, výbornú, skvelú, najlepšiu podprsenku. Doprajte si čas. Vyhraďte si na to pol hodinku, hodinku, niekedy dve. Najmä, ak nie ste
zvyknuté, ani ochotné len tak vyhodiť peniaze za kvalitnú podprsenku a potrebujete
rozdýchať aj tých 30 eur, čo je podľa mňa minimum, ak pôjdete po dobrom výrobcovi
a kvalitnejšej bielizni. Nechajte si poradiť. Skúste si viac modelov. Ak si nie ste isté, zájdite
na kávu a vráťte sa do obchodu o hodinku, určite vám vybrané kúsky na ten čas odložia.

“Nie sme také bohaté, aby
sme kupovali lacné veci.”

VYKAŠLITE
SA NA ČÍSLA
A PÍSMENÁ
Tým nemyslím cenu. Pokiaľ ide o veľkosti,
môžu sa naozaj líšiť. Ak vám školený personál dá vyskúšať väčšie číslo, nemusí to
hneď zásadne znamenať, že ste mamut
a máte nakupovať v obchodoch pre moletky. A keby aj, ponuka je pestrá a nádherná! Naozaj sa vás nechceme dotknúť.
Ale tak, ako aj pri oblečení, aj tu záleží
od typu podprsenky, značky, výrobcu,
druhu, strihu. Veď to poznám podľa seba
– pri americkej značke oblečenia mám
aj veľkosť 34, naopak v talianskom butiku ledva zapnem džínsy M a všetko
mi je žalostne krátke. Aj keď všeobecne
je veľkosť, od ktorej sa vieme odraziť,
určite si netreba brať osobne, ak máte
väčší košíček alebo nebodaj obvod,
o ktorom ste v bežných obchodoch snáď
ani nepočuli. Butiky s jednou značkou
sú veľkostne limitované, preto ak prídete s košíčkom väčším ako D poprípade ešte E, pozerajú na vás ako na
mimozemšťana a dajú vám to najväčšie
D s najväčším obvodom na predajni, lebo
veď čo im iné ostáva. Každá značka je
ale zameraná na iné prsia, nebráňte sa a
SKÚSTE NERIEŠIŤ ČÍSLA A PÍSMENÁ.
Skôr dajte na pocit. Váš pocit zo seba
samej, pri pohľade na seba v podprsenke a v podprsenke, a tričku. Koniec koncov - č í s l o podprse n k y
NIKTO NEVIDÍ, ale malú, ú z k u alebo naopak príliš širokú podprsenku,
ktorá prsia nedrží alebo predeľuje v polovici na štyri, to už je do očí bijúce.

KAMARÁTKA

MAMA
BODYGUARD

Občas sa stane, že príde tím. Teda žena,
ktorá podprsenku naozaj už potrebuje
a žena, ktorá je jej opora a radca. Na jednej strane vás úplne CHÁPEM. Sme sklamané z prístupu väčšiny predavačiek,
máme pocit, že nám poradia hocičo a

CHCÚ LEN PREDAŤ

za každú cenu. Ale viete čo ? Nie je to vždy
tak. Preto je aspoň teda mne veľmi smutno,
ak príde krásna žena, ktorá naozaj príde
s tým, že jej mam poradiť, lebo sa zväčšila
- zmenšila, skrátka sa zmenila. Vie, čo chce,
ale jednoducho si sama neporadí. Super,
na to sme tu. Ale, zadefinuje mi teda, akú
má predstavu, čo má rada, čo jej vyhovuje.
Hľadáme správnu veľkosť, potom môžeme
vyberať z modelov, ktoré zodpovedajú
správnej veľkosti. Lenže nie. Ona ma síce
o pomoc požiadala, ale má pri sebe BODYGUARDA alebo ja ich volám SBS. Mama alebo kamarátka je buď celý čas v kabínke alebo
je tam zásadne predo mnou, dáva mi kopec
ďalších otázok a rád - zbytočných a najmä
ma to naozaj vyrušuje, lebo aj keď to tak
nevyzerá, my ozaj hľadáme podprsenky na
mieru a rozmýšľame ako veľkosti posunúť,

ktorý model v ktorej veľkosti sa hodí atď. Je
to akoby ste prišli k lekárke s tým, že máte
problém, ale vzali by ste so sebou kamarátku, ktorá síce nie je študovaná ale myslí si, že
vie, čo vám je a čo je pre vás najlepšie. Snaží
sa mi vysvetliť, že ten model je najlepší, lebo
jej sedí a ten mám dať aj kamarátke. Lenže
ak sa postavím 5 žien, každej odporučím
niečo iné a predsa dobré. Niekto je tam potom skrátka naviac. Cítim sa vtedy doslova
ponížená. V prípade, že je pre vás smerodajný názor blízkej osoby, choďte do obchodov, kde je samoobsluha a vyšantite sa.
Mnohé také kamarátky mi doslova skrývajú
zákazníčku v kabínke, hovoria za ňu alebo
navrhujú nezmyselné alternatívy. Samozrejme, poraďte sa s priateľkou, maminou,
partnerom, ktorú z tých dvoch alebo troch
finálne dobrých zvažujete. Ale dajte nám
priestor, nech robíme to, na čo sme školení.

