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OSLAVA 10 LET Rosie 
exkluzivně pro M&S Lingerie

Letos oslavujeme 10 let od vzniku exkluzivní kolekce spodního prádla Rosie M&S. Tuto jubi-
lejní kolekci navrhla Rosie Huntington-Whiteley ve spolupráci s týmem M&S Lingerie a bude 

k dispozici od září ve vybraných prodejnách a na e-shopu marksandspencer.cz.

V rámci výroční kolekce uvádíme na trh také řadu 
luxusních výšivek „rose gold“. V růžové barvě 
zlata, typické pro Rosie, a s moderním designem 
spodního prádla v této řadě najdete podprsenku 
s dlouhým spodním lemem, kalhotky s vysokým 
pasem a  všestranný korzet, který je klíčovým 
kouskem prádelníku a  který můžete nosit pod 
sakem tak, aby byl vidět. Ve spolupráci s  jedním 
z nejlepších světových designových domů specia-
lizujících se na vyšívání tak detaily metalické vý-
šivky dotvářejí spodní prádlo a pomáhají vytvářet 
jemné, ale luxusní estetické kousky.

 VÝROČNÍ 
 KOLEKCE 

Výroční kolekce představuje slavnostní 
edici „The Icons“, která představuje deset 
ikonických kusů spodního prádla navrže-

ného s použitím hedvábí, francouzské krajky a pli-
sovaného žoržetu. Provede nás cestou designového 
prádla od debutové kolekce uvedené na trh v roce 
2012 až po současnost. Tyto kurátorské kousky 
jsou v rámci kolekce nejoblíbenější jak u Rosie, 
tak u jejích zákazníků. K hvězdným stálicím mezi 
podprsenkami patří beau, balkonová, plunge, bra-
letka a podprsenka s plnými košíčky. Mezi nejob-
líbenější patří tyto kalhotky: brazilské, brazilské 
Miami, s vysoce vystřiženými nohavičkami, tanga 
a francouzské kalhotky stylizované do soupravy se 
saténovou košilkou. K dispozici jsou v elegantních 
odstínech světle opálové, červené a černé, doplněné 
krajkou z růžového zlata.

IKONY
10 ikonických 

kousků spodního 
prádla, které Rosie 

a její zákazníci 
milují.

Tato nádherná kolekce oslavuje de-
setiletí značky prádla Rosie. Poprvé 
byla uvedena na trh v září 2012 a je 
považována za nejdelší designérskou 
spolupráci v rámci M&S. Zárukou 
úspěchu pro značku Rosie je kombi-
nace více než 95 let zkušeností v ob-
lasti vývoje spodního prádla v M&S, 
vlastní designéři a odborné zkušenos-
ti se zaměřením na módní styl. Jubi-
lejní kolekce k 10. výročí obsahuje 
nejprodávanější kousky z limitované 
edice, které milují zákazníci i Rosie.

 KOLEKCE 
 ROSIE 

 Krajková podprsenka 
 s hedvábím, 999 Kč 

 Krajková podprsenka 
 s vycpávkami 
 899 Kč 

 Brazilské kalhotky, 
 399 Kč 

 Hedvábné 
 kalhotky Miami, 
 529 Kč 

 Krajková
 braletka, 
 799 Kč 

 Podprsenka
 Beau, 
 999 Kč 

 Tanga, 
 399 Kč 

 Tanga, 
 399 Kč 

 Vysoce 
 střižené 
 kalhotky, 
 399 Kč 

 Plisová košilka 
 s krajkou, 
 999 Kč 

 Plisová košilka 
 s krajkou, 
 999 Kč 

 Plisový korzet 
 s krajkou, 
 1699 Kč 

 Plisová 
 podprsenka 
 s krajkou, 
 899 Kč 

 Francouzské
 kalhotky, 
 599 Kč 

 Francouzské 
 kalhotky, 
 649 Kč 

 Krajková podprsenka 
 s hedvábím, info o ceně  
 marksandspencer.cz 

 Balkonová  
 podprsenka, 
 info o ceně   
 marksandspencer.cz 

 Podprsenka 
 s metalickou výšivkou, 
 info o ceně  
 marksandspencer.cz 

 Podprsenka s metalickou  
 výšivkou, info o ceně 
 marksandspencer.cz 

 Korzet s metalickou 
 výšivkou, info o ceně 
 marksandspencer.cz 

 Vysoké kalhotky 
 s metalickou výšivkou, 
 info o ceně marksandspencer.cz 

 Brazilské kalhotky 
 s metalickou 
 výšivkou, info o ceně 
 marksandspencer.cz 

  Vysoce střižené
  kalhotky, info o ceně  
  marksandspencer.cz 

  Vysoce střižené
  kalhotky, info o ceně  
  marksandspencer.cz 

se také vrátí design potisku, který zví-
tězil v hlasování zákazníků na britském 
Instagramu a Rosiiných fanoušků na 
britských sociálních sítích. Na základě 
poptávky oblíbenosti bude ve výroční 
kolekci reedice tisku „Kimono Floral“, 
který byl původně navržený designéry 
M&S pro Rosie v roce 2018. Limitovaná 
edice je k dispozici online a tvoří ji balko-
nová podprsenka a kalhotky s vysokými 
nohavičkami s lichotivým střihem, který 
vytváří efekt prodloužených nohou a pa-
tří mezi Rosiiny oblíbené.

 Z ROSIINA 
 ARCHÍVU 
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