
Jak dopasować biustonosz?
Każde pomiary brafittingowe zaczynamy zawsze od rozmiaru pod biustem! Jest to punkt
wyjściowy do dalszych poszukiwań. Każda z nas jest inna, mamy różne ciała - bardziej
kościste, bardziej miękkie - wszystko to wpływa na wybór obwodu biustonosza. 
Jak się mierzyć? Przede wszystkim ścisło! Stanowczo, ale nie do omdlenia :) Chodzi o to, żeby
troszkę ścisnąć wszystko to co miękkie :) Mierzymy się na tam, gdzie kończy się pierś i
staramy się utrzymać miarkę na poziomej linii. 

 



Jak dopasować biustonosz?

Prawidłowe dopasowanie obwodu

Jeśli już się zmierzyłyśmy zapisujemy sobie ten wynik i teraz to co najważniejsze! Obcinamy
parę centymetrów! Jeśli z pomiarów wyszło nam 75 to najbardziej prawdopodobny będzie
obwód 70. Dlaczego? Obwody biustonoszy cechują się pewną elastycznością, ponadto w
perspektywie użytkowania, również się rozciągają. Jednak na rozmiar biustonosza pod biustem
wpływ ma wiele czynników. Począwszy od wspomnianej wcześniej naszej konsystencji, przez
układ żeber, ale też np. fakt, czy intensywnie uprawiamy sport. Zawsze najlepiej udać się do
salonu z profesjonalnym brafittingiem.
Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której biustonosz przesuwa się wraz z naszym ruchem.
Dążymy do komfortowej stabilności.
Na którą haftkę się zapinamy przy nowym biustonoszu? Na najluźniejszą :) 

Dopasowanie miseczek

Przede wszystkim - rozmiary miseczek nie kończą się na rozmiarach D-E. Większość
porządnych rozmiarówek będzie sięgało dużo głębiej w alfabet. Rozmiar 80M nie jest niczym
dziwnym. Każda z nas jest inna i większa rozpiętość rozmiarowa umożliwia lepsze
dopasowanie. Ważne jest też to, że nie mamy jednego rozmiaru miski w każdym z obwodów.
Zasada jest taka, że jeśli chcemy zachować głębokość miski, a chcemy zmienić obwód to
skalujemy rozmiarówkę. Dla przykładu. Jeśli przymierzamy rozmiar 75B i uznamy, że miseczka
jest w porządku, ale obwód jest za luźny, to rozmiar po który powinnyśmy sięgnąć to 70C/D, a
idąc dalej 65E/F. Wynika to z tabeli rozmiarowych.



Jak dopasować biustonosz?
Przejdźmy do rzeczy. Jak się zmierzyć w biuście i określić rozmiar? Mierzymy się, znowu
starając się utrzymać poziomą linię, prowadząc miarkę przez szczyt biustu, czyli punkt
najszerszy. Najlepiej pomiarów dokonywać w miękkim biustonoszu. Tutaj już się nie ściskamy.
Jest bardzo wiele zmiennych, które będą wpływały na rzeczywisty rozmiar miski począwszy
od kształtu naszego biustu, konsystencji, szerokości i rozstawu. Warto zawsze skorzystać z
profesjonalnej porady w salonie brafittingowym. Jednak upraszczając, pobrany wymiar wraz z
wymiarem pod biustem stanowi dla nas podstawę. Z tymi informacjami możemy zajrzeć do
tabel rozmiarowych i teoretycznie określić swój rozmiar, jednak tabele niestety potrafią trochę
przekłamywać realny rozmiar np. z uwagi na kształt i konsystencję naszego biustu. Każda
marka ma też nieco inną rozmiarówkę. 



Jak dopasować biustonosz?
Mierząc już biustonosz należy zwrócić uwagę poprawne jego założenie, czyli przesunięcie,
zagarniającym ruchem, tkanki miękkiej tam, gdzie jest na nią miejsce, czyli do miseczki oraz na
takie elementy jak usytuowanie fiszbinów - powinny bezpiecznie okalać całą pierś. Mostek
(czyli element między miseczkami powinien przylegać do mostka na ciele. Nie dopuszczalne są
wszelkiego rodzaju bułki i uciekający biust pod pachami. Wszystko powinno przylegać do ciała
gładko (poza obwodem - ten wgłębi nam się trochę w ciało). Ramiączka regulujemy tak, aby
były komfortowe, ale spełniały swoją funkcję.
Jak prawidłowo układać się w biustonoszu? Polecamy filmik: https://www.youtube.com/watch?
v=ks6BCcsvrrs&has_verified=1

 

https://www.youtube.com/watch?v=ks6BCcsvrrs&has_verified=1


Jak dopasować biustonosz?

 Źle dobrany biustonosz może powodować bóle szyi i kręgosłupa (szczególnie u
właścicielek obfitych biustów) odpowiedni biustonosz poprawia sylwetkę i postawę piersi,
 Brafitterka jest dla Ciebie, wszystko Ci wytłumaczy i doradzi w razie wątpliwości,
 Kobiece piersi zmieniają się pod wieloma względami wraz z upływem czasu i raz
dobrany rozmiar nie jest wieczny,
 W salonie brafitterskim masz możliwość mierzenia, w związku z czym oszczędzasz
sobie czas na zamawianie i odsyłanie nieprawidłowych rozmiarów.

Dlaczego warto odwiedzić profesjonalną brafitterkę?

1.

2.
3.

4.

Jak wygląda wizyta w Biustokracji? Zajrzyj tutaj: https://www.biustokracja.com/post/jak-
wygl%C4%85da-brafitting-w-biustokracji

ul. Żelazna 31, 00-806 Warszawa
pon-pt 11.00-19.00
sob 10.00-15.00

www.biustokracja.com

https://www.biustokracja.com/post/jak-wygl%C4%85da-brafitting-w-biustokracji
https://www.biustokracja.com/

