
Podprsenka je skrytou královnou dámského šatníku. Dokáže vytvarovat a uhladit křivky, dodat potřebnou 
oporu ňadrům a výrazně zvýšit sebedůvěru. Může ale také být na vině za nevzhledné zařezávání do zad 

a otlačená ramena, anebo dokonce způsobit bolesti hlavy a krční šíje. Zvolit správně velikost jednou za život 
ovšem nestačí, velikost ňader se totiž může lišit každých pár měsíců – faktory pro změnu mohou být napří-
klad změna hormonální antikoncepce, změna váhy nebo těhotenství. Doporučuje se tedy přeměřit velikost 

a ujistit se, že vše správně sedí, alespoň jednou do roka, ideálně každých 6 měsíců. 

Moderní NÁKUP podprsenky začíná 
u přeměření velikosti a vyšetření prsů

PRŮVODCE

3
2 7 PROTETICKÁ

podprsenka 

VYŠETŘENÍ PRO MUŽE 
Reres explit alitiae nonem 
con restrum et aut lamenet, 
omnitem aliquasite nonse-
quiduci tempore labo. Ugiat 
Reres explit alitiae nonem con 
restrum et aut lamenet, omni-
tem aliquasite nonsequiduci 
tempore labo. 

V Marks & Spencer se můžete 
nechat zdarma přeměřit po 
celý rok. Protože téma prsou 
neznamená jen podprsenky, 
ale také prevenci rakoviny 
prsu, věnujeme každý květen 
v našich prodejnách spolu-
práci s neziskovou organizací 
Dialog Jessenius a nabízíme 
navíc zdarma všem zákaz-
nicím snadno srozumitelné 
školení, jak se mohou samy 
správně vyšetřit a zachytit 
případné podezřelé nálezy 
zavčas. Letos akce Samovyšet-
ření bude probíhat v pražské 
prodejně M&S Melantrich 
na Václavském náměstí od 
24. května do 00. měsíce.

V Marks & Spencer obdivu-
jeme všechny ženy a naše 
nabídka podprsenek to doka-
zuje. Ať už se jedná o pod-
prsenku ve velikosti H, první 
podprsenku pro dceru, něco 
velmi lehkého bez kostic ane-
bo naopak spolehlivou oporu 
pod odvážnými šaty, naše ko-
lekce spodního 
prádla nabízí 
funkční a licho-
tivé řešení.

TIPY 
podprsenek

Děláme správnou věc

Jak na 
bleskovou kontrolu 
aktuální podprsenky 
doma? Pomoc nabízí 

vizuální návod na 
marksandspencer
style.cz/bra fit

Opora pro všechny stateč-
né ženy po operaci prsu.
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PLUNGE

Pro užší ramena 
a užší mezeru 
mezi ňadry.

Vhodná pro 
všechny typy.

5 SAMODRŽÍCÍ 
podprsenka 

Perfektní pro šaty 
a topy bez ramínek. 
Ujistěte se, že skvěle 
sedí i při pohybu!

Podprsenka na kojení 
neznamená, že nemů-
žete vypadat skvěle! 

1 BALKONOVÁ
podprsenka 

Perfektní podpora 
pro širší ramena 
a větší mezeru 
mezi ňadry.

Balkonová 
podprsenka, 
1299 Kč

Balkonové 
podprsenky, 
2 ks za 849 Kč

Podprsenka
typu plunge, 
699 Kč

Podprsenka
typu plunge, 
699 Kč

Podprsenka 
s plnými košíčky, 
799 Kč

Podprsenka 
s plnými košíčky, 
849 Kč

Protetická 
podprsenka, 
799 Kč

Protetická 
podprsenka, 
649 Kč

První 
podprsenka, 
499 Kč

Braletka, 
649 Kč

4 BRALETKA

Při nákupu podprsenek nad 
699 Kč v tomto období navíc 
získáte okamžitou 15% slevu 
a dobrý pocit z toho, že 25 Kč 
z každé prodané podprsenky pu-
tuje na podporu Dialog Jessenius 
a jejich charitativní počiny. 

Kojicí 
podprsenka, 
899 Kč

PLNÉ
košíčky

6 PRVNÍ
podprsenka

Velikosti začínající od 
AA a tvar navržený, 
aby dodal oporu bez 
nutnosti rozloučit se 
s pohodlím. 8 podprsenka pro

KOJÍCÍ MATKY 

Samodržící 
podprsenka, 
999 Kč

Samodržící 
podprsenka, 
999 Kč

Braletka je moderní 
verze podprsenky bez 
kostic. NÁŠ TIP: Učiňte 
z ní součást outfitu 
a nechte ji vykukovat.

Protetická 
podprsenka, 
999 Kč

Braletka, 
899 Kč

https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2089_obepinajici%20podprsenka%20s%20plnymi%20kosicky%20a%20kosticemi_krajka%20cervena_799Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_7400P_sada%20podprsenek%20push-up%20v%20balconette%20strihu_ruzova%20a%20zelena_velikost%20A-E_849Kc_2ks_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_6418B_poloprusvitna%20braletka%20bez%20kostic%20s%20vysivkou_kvety_zelena_649Kc_modeka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_6417B_Rosie%20balconette%20vysivana%20podprsenka_krajka%20cerna_velikost%20A-E_1299Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_9117_prvni%20podprsenka%20Sumptuously%20Soft_rada%20Angel_bila_velikost%20AA-E_od499Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_1806_proteticka%20hladka%20podprsenka_navy%20bordo_velikost%20A-E_649Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2127_podprsenka%20Natural%20lift%20s%20plnymi%20kosicky%20a%20kosticemi_velikost%20A-E_telova_849Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_6417B_Rosie%20balconette%20vysivana%20podprsenka_krajka%20cerna_velikost%20A-E_1299Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_1807_proteticka%20full%20cup%20podprsenka%20Flexifit_velikost%20A-H_telova_799Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_7400P_sada%20podprsenek%20push-up%20v%20balconette%20strihu_ruzova%20a%20zelena_velikost%20A-E_849Kc_2ks/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_7198_krajkova%20podprsenka%20bez%20kostic_velikost%20A-E_cervena_699Kc_modeka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_7750D_plunge_dekoltova%20poloprusvitna%20podprsenka%20s%20kosticemi%20a%20vysivkou_zluta_699Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_7198_plunge_dekoltova%20krajkova%20podprsenka%20bez%20kostic_velikost%20A-E_cervena_699Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2089_obepinajici%20podprsenka%20s%20plnymi%20kosicky%20a%20kosticemi_799Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2127_podprsenka%20Natural%20lift%20s%20plnymi%20kosicky%20a%20kosticemi_velikost%20A-E_849Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2730_samozdrzici%20bez%20raminek_%20krajkov%C3%A1_push-up%20%20cerna_velikost%20A%E2%80%93E_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2730B_samozdrzici%20bez%20raminek_dekoltova%20prilehava%20push-up%20podprsenka_krajka_telova_velikost%20A-E_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2730_samozdrzici%20bez%20raminek_%20krajkov%C3%A1_push-up_cerna_velikost%20A%E2%80%93E_999Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_2730B_samozdrzici%20bez%20raminek_push-up%20podprsenka_krajka_telova_velikost%20A-E_999Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_1812_proteticka%20podprsenka%20Nouveau%20bez%20kostic_krajka_cerna_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T33_0776_kojici%20podprsenka%20Sumptuously%20Soft%20s%20krajkou%20a%20vycpavkami_velikost%20B-E_telova_899Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_6418B_poloprusvitna%20braletka%20bez%20kostic%20s%20vysivkou_kvety_zelena_649Kc_modeka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_6417B_poloprusvitna%20bralette%20s%20vysivkou%20bez%20kostic_Rosie_cerna_899Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%2021/jpg/marksandspencer_SS21_BRA_T81_6417B_poloprusvitna%20bralette%20s%20vysivkou%20bez%20kostic_Rosie_cerna_899Kc_modelka/

