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Podprsenky, které padnou jako druhá kůže 
a jarní prevence rakoviny prsu 

VĚDĚLI VĚDĚLI 
JSTE?JSTE?

M&S prodává protetické 
podprsenky od roku 

2018 také v kamenných 
prodejnách v ČR. 

Tyto podprsenky byly navr-
ženy tak, aby poskytly po-
hodlí ženám po zákroku, ale 
stále jsou ušité se záměrem 
zachování přirozeného tvaru 
prsou, aby nositelka mohla 
nadále nosit to samé ženské 
lichotivé prádlo, ve kterém se 
cítí dobře. Návrháři M&S při 
jejich vývoji úzce spolupraco-
vali s ženami, které si zákro-
kem prošly, aby jim skutečně 
poskytli to, co potřebují. Tyto 
ženy se i dnes nadále podílejí 
na tvorbě nových produktů 
z kolekce protetických pod-
prsenek. Bavlněné košíčky 
a látkové výplně se postarají 
o regulaci teploty, aby nosi-
telce nebylo v podprsence
horko, a díky materiálu měk-
kému na dotek se také ko-
šíčky a výplně nebudou dřít
o pokožku.

Během 95leté historie spod-
ního prádla M&S se podpr-
senky staly nedílnou součástí 
našich prodejů a oblíbencem 
mnoha žen – například v Bri-
tánii nosí podprsenku s lo-
gem M&S každá třetí žena. 
Protetické podprsenky se při-
pojily do nabídky spodního 
prádla v roce 2006.

Balkonová podprsenka 
s kosticemi z řady  

Rosie for Autograph
1099 Kč

Korzetová dekoltová 
podprsenka z řady  
Rosie for Autograph

1399 Kč 

Korzetová balkonová 
podprsenka z řady  
Rosie for Autograph 

999 Kč

Luxusní braletka 
bez kostic 
599 Kč

Luxusní zmenšovací 
podprsenka s kosticemi

799 Kč

Luxusní braletka 
bez kostic
599 Kč

Protetická podprsenka 
Sumptuously Soft™ 

s vyztuženými košíčky
799 Kč

Protetická podprsenka bez 
kostic se zebřím potiskem

599 Kč

Protetická podprsenka 
s flexibilními kosticemi 

bez ramínek
899 Kč

Protetické plavky 
s vycpávkami, 
formující bříško

1099 Kč

Protetická podprsenka 
Flexifit™ s plnými košíčky

799 Kč

Všechny tyhle krásné podprsenky si zaslouží, aby je nosila zdravá prsa. 
Nezapomínejte na prevenci, screening nebo samovyšetření!

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. | Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

1 – Extrazpevněná sportovní protetická podprsenka 999 Kč  2 – Luxusní základní braletka bez kostic 599 Kč 
3 – Protetická podprsenka Sumptuously Soft™ s vyztuženými košíčky 799 Kč 

Ne všechny ženy vědí , že velikost a tvar prsou se mění i několikrát do roka a závisí na různých životních fak-
torech (hormonální antikoncepce, změna váhy, těhotenství). Podprsenky navíc nošením po čase ztratí elasticitu 

a jejich tvar se změní. Právě proto M&S ve svých prodejnách nabízí zdarma službu „bra fitting“, tedy profesionální 
měření při nákupu prádla, vedené vyškolenými zaměstnankyněmi v oddělení spodního prádla. 

Podprsenka, která sedí jako 
druhá kůže a nikde netlačí, 
neškrtí ani se neposouvá, by 
měla být jediná podprsenka, 
kterou si každá žena zaslouží 
ve svém prádelníku. Správně 
zvolená velikost dokáže zázra-
ky: Podprsenka bude vypadat 
hladce a přirozeně pod oble-
čením, dodá prsům potřebnou 
oporu, předejde bolestem zad 
nebo hlavy, které z nevhodně 
zvolené podprsenky mohou 
vzejít, a navíc nositelce oka-
mžitě zvedne sebevědomí. 

Měsíc perfektně 
padnoucích 
podprsenek
A PREVENCE 
RAKOVINY PRSU

S OSVĚTOU
Nákupy prádla

Protože v M&S hledíme také pod povrch, 
nákupy prádla jsou každé jaro spojeny 

s osvětou o rakovině prsu. 

Letos od 28. dubna do 11. května budou moci 
ženy každou středu a čtvrtek přijít do prodej-
ny M&S Melantrich na Václavském náměstí 
a nechat si nejen poradit při nákupu nové 

sady podprsenek na další rok, ale také se na 
fantomu naučit, jak si správně vyšetřovat prsa. 
Budou je to zde učit ostřílené dámy z projektu  
Ruce na prsa, a pokud si zákaznice přivedou 
své partnery, bratry nebo syny, mohou jim 

umožnit, aby se také naučili, jak si v rámci pre-
vence rakoviny správně kontrolovat varlata. 

Michaela Tůmová | Ruce na prsa – Dialog Jessenius

Při samovyšetření se ujistíte, že je všechno v pořádku, nebo se dostanete k lékaři včas. 
Děkujeme M&S, že nám pomáhá díky včasné diagnostice zachránit životy žen.
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při nákupu přes 799 Kč, a to 
ve všech prodejnách M&S od 
28. dubna do 11. května.

Nákup nové výbavy dodá ještě 
více radosti s vědomím, že 
25 Kč z každé prodané podpr-
senky v tomto období putuje 
neziskové organizaci Dialog 
Jessenius na podporu projektu 
Ruce na prsa, aby se důležitá 
osvěta dostala ke všem.

A navíc je pro 
vás připravena 
15% sleva na
NEZLEVNĚNÉ
PODPRSENKY
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https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_T81_6428F_balkonova%20podprsenka%20s%20kosticemi_Rosie_1099Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_T81_6430_Rosie_prodlouzena%20dekoltova%20podprsenka_A-E_ruzova_1399Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_T81_6429P_korzetova%20balkonova%20podprsenka_Rosie_velikostA-E_bila_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_T81_5003B_luxusni%20zakladni%20braletka%20bez%20kostic_cerna_599Kc_v1/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_5003M_zmensovaci%20podprsenka%20s%20kosticemi_velikost%20C-G_cerna_799Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_T81_5003B_luxusni%20zakladni%20braletka%20bez%20kostic_pudrova_599Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T33_1810_proteticka%20podprsenka%20s%20flexibilnimi%20kosticemi%20bez%20raminek_899Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T33_1802P_proteticka%20podprsenka%20bez%20kostic_599Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T33_1813_proteticka%20podprsenka%20Sumptuously%20Soft%20s%20vyztuzenymi%20plnymi%20kosicky_799Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T52_7358M_proteticke%20plavky%20s%20vycpavkami%20formujici%20brisko_1099Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T33_1807_proteticka%20podprsenka%20Flexifit%20s%20plnymi%20kosicky_799Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T33_1889_extra%20zpevnena%20sportovni%20proteticka%20podprsenka_modelka_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_T33_1813_proteticka%20Sumptuously%20Soft%20s%20vyztuzenymi%20plnymi%20kosicky_799Kc_modelka/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/Bra%20Fit%20SS22/jpg/marksandspencer_SS22_T81_5003B_luxusni%20zakladni%20braletka%20bez%20kostic_cerna_599Kc/

