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Co nosí 
slavné 
maminky?

Asi nejsledovanější těhotná
žena poslední doby

vévodkyně Kate porodí 
v červenci
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Správná volba podprsenky je 
v těhotenství a po porodu při kojení 
to nejdůležitější. Prsa v tomto 
období rychle ztrácejí tvar a klesají 
pod tíhou mléka. Na chvíli uložte 
k ledu svoje původní podprsenky 
a nakupte si nové. Tahle investice 
se rozhodně vyplatí. Budete se cítit 
dobře a předejdete případným 
problémům s poprsím v budoucnu. 
Kvalitní podprsenky najdete v Bra 
Expert, MarksSpencer a Triupmh.

Šaty střižené pod prsa – to je 
ideál pro všechny těhotné. Volte 
jednoduchý střih, vyhýbejte se 
přílišnému řasení. Zbytečně 
rozšiřuje, což v tomto období 
rozhodně nepotřebujete. 

Letošním trendem je lososová 
barva. Podlehla mu i těhotná 
vévodkyně Kate. S jednoduchými šaty 
ladí i kabátek, který dotváří formu. 
Boty volte rozhodně bez pásků, 
během dne nohy mohou natéct.

Vzorované šaty? Klidně, když se 
nejedná o velké vzorce. Středový 
větší vzor upoutá pozornost a opticky 
zeštíhlí. Obtáhlé šaty jsou lepší než 
volný střih. Delší rukáv je taky správně, 
skryje případné zvětšení paží.

Hravé puntíky. Jsou elegantní 
a vhodné i pro těhotnou vévodkyni. 
Kratší sáčko můžete mít ve vaší 
standardní velikosti. Vypadá velmi 
dobře a nemusíte se trápit, že ho 
zrovna nedopnete. 

Vyměňte podprsenku

Pomocník, který uleví zádům

Bezradná rána před šatníkem prožívá čas od času každá z nás. V těhotenství je to 
každodenní záležitost. Nic nezkazíte, když si pořídíte upnutější střihy a oblečení 

budete vrstvit. Inspirovat se můžete šatníkem slavných žen.  
připravila: lenka poláčková

Plavky 
s řasením, 
Mama shop.cz,  
2 630 Kč

Podpůrný pás značky 
Anita je důležitá součást 
každého dne, jakmile vám 
naroste bříško. Poskytuje 
účinnou pomoc proti 
bolestem zad a kříže. 
Dokáže růst spolu 
s přibývajícím objemem, 
velmi snadno se svléká 
i obléká. Perfektně sedí 
při chůzi, stání, sezení 
i vleže.  Dostanete ho 
za 990 Kč na www.
vseprotehotne.cz

Kojící  
podprsenka,  
1 490 Kč, kalhotky, 
790 Kč; vše Mamashop.cz
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Maximální pohodlíTepláky a legíny budou vašimi největšími spojenci. Tepláky na doma, legíny se hodí ke každému delšímu vršku. Nikde nic netlačí.

Na nákupy
Nejlepší obuv pro oteklé nohy jsou 

tenisky se šněrováním. Povolíte  

a utáhnete je jakkoliv. 

Těhotenské úlety Jak kombinovat:

1. Dlouhé tílko,  H&M, 299 Kč, 2. Svetr bez 
zapínání,  Lindex, 799 Kč, 3. Legíny s pruhem 
na bříško,  H&M, 249 Kč,  4. Tepláky,  
Mamashop.cz, 999 Kč

1. Džínové šortky,  H&M,  699 Kč, 2. Svetřík,  H&M , 299 Kč, 3. Tenisky,  Converse, 1 890 Kč,  4. Uklidňující 
přívěsek pro miminko Bola,  Mamashop.cz, 499 Kč

1. Šaty volného střihu,  Kappahl, 999 Kč, 2. Proužkované bavlněné sako,  Kappahl, 899 Kč, 3. Ortopedické 
žabky,  Birkenstock, 1 216 Kč

Letně do městaVolný střih šatů často nevypadá 
dobře, proto je důležité dát 

šatům tvar. Třeba s pomocí vypasovanějšího sáčka.

1.

VARIABILNÍ PRUH 
Sukně, která se dá použít 

na několik způsobů. Kromě 
původního využití ji můžete 

vzít jen jako ozdobný pruh 
na bříško, třeba pod kratší 

triko, ale také jako top. 
Dohromady máte hned  

tři v jednom.

HALLE BERRY
Zpěvačce 
Halle Berry to 
v těhotenství 
sluší, ale 
odhalující overal, 
který zvolila 
v tomto případě, jí 
na kráse nepřidal. 
Je synonymem 
pro nevkus.

KATE HUDSON
Jindy dokonale 
oblékaná herečka 
přestřelila. Trans-
parentní materiály 
jsou módní, ale ne 
v tomto podání. 
Odhalené břicho si 
můžete dovolit jen 
doma či na pláži.

ALYSON 
HANNIGAN
Barva sice herečce 
sluší, ale střih 
s postavou opravdu 
nic pěkného nedělá. 
Její tělo bohužel 
splývá v jednu 
velkou zelenou 
hrušku. Stačilo 
by zvolit materiál 
s elastanem.
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Sukně, Lindex, 
299 Kč

2.
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LILY ALLEN 
COOPER
Tento střih šatů 
na ramínku 
v obchodě volá 
po koupi, ale 
postavě nelichotí. 
Sklady a řasení 
zdvojnásobí ob-
jem. Ruce si měla 
zpěvačka zakrýt 
třeba pašminou.

4.
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Přebalovací taška s fleecovou vložkou. 
Má kapsy na plíny a uzavíratelné 
pouzdro na vlhčené ubrousky,  
Melobaby, 895 Kč

Kabela s přebalovací podložkou přes rameno 
i na kočárek,  Oilily, 4 090 Kč

Přebalovací taška pro dvojčata s dvojnásobným 
počtem kapes a dvěma termoobaly,  
Pink Linig, www.mimmo.cz, 2 790 Kč

Kožená kabelka 
na denní nošení 
i na kočárek se 
všemi vnitřními 
vychytávkami,  
Ill Tutto, www.
mimmo.cz, 6 490 Kč

Pořádná taška pro maminky musí být hlavně 
prostorná. Dělají se přímo určené pro ně 
s nezbytnou přebalovací podložkou a dalšími 
věcmi pro děti.
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Bezedné tašky

Natalie Portman se oblékla
do elegantní bílé jen se zářivými
decentními šperky 

Kate Hudson tentokrát vsadila
na lehounce žlutou
a antickou splývavost

Větší 
peněženka,  
Pink Linig, 
www.mimmo.
cz, 990 Kč
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Obléci se na slavnostní akci v těhotenství je náročné i pro slavné herečky, které mají kolem sebe 
tým profesionálů. Volná ramena si může dovolit jen málokterá nastávající maminka, rozhodně 
volte upnutější střihy. Ubírají kila. Vybrali jsme dvě představitelky, kterým to sluší.

Společenské povinnosti

Kam pro elegantní šaty 
i kostým do práce?
Po zhlédnutí oblečení v kamenných obchodech 
a těch internetových rozhodně vyhrává počítačový 
svět. Je v něm větší nabídka. Pokud ale nevíte, zda 
přes internet koupíte tu správnou velikost, vydejte 
se zkoušet oblečení do obchodů, jako jsou H&M 
a C&A. Na internetu se vyplatí navštívit stránky 
www.happymum.cz, kde pořídíte elegantní šaty na 
večer, svatbu, ale i do kanceláře. Další pak na www.
victoriagrace.cz nebo na www.mamashop.cz


