
URODA

WŁAŚCIWY 
DOBÓR BIELIZNY
Dobór właściwego biustonosza 
jest bardzo ważny, pozwala nie tyl-
ko zachować dobry wygląd pier-
si, ale także odciążyć kręgosłup.  

WIĘKSZOŚĆ KOBIET WYBIERA BIUSTO-
NOSZE O ZBYT DUŻYM OBWODZIE POD 
BIUSTEM I O ZBYT MAŁEJ MISECZCE. 
W efekcie piersi nie są odpowiednio 
podtrzymywane i tracą jędrność. Nie-
właściwie dobrany biustonosz to także 

brak wygody. Kobiety bardzo często nie 
wiedzą, jaki tak naprawdę mają rozmiar 
stanika. Dlatego przed wybraniem się 
na zakupy, należy dokładnie zmierzyć 
obwód pod biustem oraz obwód sa-
mego biustu. 
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Obwód pod biustem należy mierzyć bez-
pośrednio pod piersiami, pozostając na wy-
dechu. Miarka powinna ciasno przylegać 
do ciała. Po uzyskaniu wyniku należy odjąć 
od niego 5 cm i dodatkowo zaokrąglić go 
w dół - jeśli nasz wynik 73 cm, wtedy za ob-

wód pod biustem przyjmujemy wartość 
65 cm (73 cm - 5 cm = 67 cm, zaokrąglając 
w dół - 65 cm). Jest to bardzo ważne, po-
nieważ TO WŁAŚNIE NA OBWODZIE, A NIE 
NA RAMIĄCZKACH, POWINIEN OPIERAĆ SIĘ 
W WIĘKSZOŚCI CIĘŻAR BIUSTU. Biustonosz 
na obwodzie powinien przylegać ciasno do 
ciała, tak, aby można było za niego włożyć 
maksymalnie 2 palce.

Kolejnym krokiem jest zmierzenie obwodu 
piersi. Można zrobić to bez stanika lub też za-
kładając taki, który jest wykonany z miękkiego 
materiału. Nie może być to stanik usztywnia-
ny. Do wykonania pomiaru należy się pochy-
lić i miarką zmierzyć obwód na wysokości 
brodawek, tym razem jednak trzeba zrobić to 
luźno. Od uzyskanej wartości należy odjąć wy-
liczony (nie zmierzony) obwód pod biustem. 
Różnica mówi o tym, jaką miseczkę powinno 
się wybrać. Dostępne są różne tabele, które 
pomogą w orientacyjnym wskazaniu misecz-
ki, ale należy brać pod uwagę to, że nasz roz-
miar może być różny w zależności od modelu, 
czy też firmy produkującej biustonosz.

Jeżeli mamy problem z samodzielnym 
dobraniem biustonosza, można udać się 

do profesjonalnego sklepu, w którym tzw. 
"brafitterki" pomogą w wybraniu odpo-
wiedniego rozmiaru i modelu.

ĆWICZENIA 
MODELUJĄCE BIUST
Aby utrzymać biust w dobrej kondycji, 
należy zadbać o mięśnie. Piersi same 
w sobie nie są zbudowane z mięśni, gdyż 
są one zmodyfikowanymi gruczołami 
potowymi (tworzy je tkanka gruczołowa, 
tkanka łączna oraz tkanka tłuszczowa), ale 
SĄ PODTRZYMYWANE PRZEZ MIĘŚNIE 
KLATKI PIERSIOWEJ I TO WŁAŚNIE O ICH 
KONDYCJĘ TRZEBA SIĘ ZATROSZCZYĆ. 
Warto pamięć też o mięśniach grzbietu, 
bo to one utrzymują ciało w pionie i po-
zwalają utrzymać prawidłową postawę. 
Bardzo dobrymi sportami, które wpły-
wają na wszystkie te grupy mięśni jedno-
cześnie są pływanie oraz wioślarstwo. 

Można także wykonywać ćwiczenia, które 
są przeznaczone specjalnie do modelowa-
nia biustu. Ważne jest, aby robić to syste-
matycznie, przynajmniej 2 razy w tygodniu, 
wykonując po około 8 - 10 powtórzeń każ-
dego ćwiczenia, w kilku seriach. 

Według badań przeprowadzonych przez 
klinikę Medycyny Estetycznej Body Care 

Clinic, aż 52% kobiet jest niezadowolonych 
z wyglądu swoich piersi, a 17% ma z tego 
powodu kompleksy. 59% kobiet chętnie 

poddałoby się zabiegowi chirurgicznemu 
bądź zabiegowi medycyny estetycznej, który 

poprawiłby wygląd ich biustu.  
Co zaskakujące, aż 70% tych pań deklaruje 

gotowość wzięcia kredytu na ten cel! Biorąc 
pod uwagę te statystyki, nie dziwi fakt, że 
w 2010 roku na całym świecie wykonano 
1,2 miliona zabiegów powiększających, 

zmniejszających, bądź ujędrniających piersi. 
Od lat zabiegi te znajdują się w czołówce 
najczęściej wykonywanych na świecie. 

Źródło: www.bodycareclinic.pl
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Najpopularniejsze ćwiczenia to:

•	 pompki,
•	 pompki "na ścianie",
•	 pompki z hantlami (hantle trzymamy 

w obu dłoniach, po podniesieniu cia-
ła do góry podnosimy też jedną z rąk, 
następnie opuszczamy rękę i ciało, 
znowu podnosimy ciało i tym razem 
podnosimy drugą rękę),

•	 odwodzenie rąk z trzymaniem hantli 
(ręce wyciągamy przed siebie i rozkła-
damy je na boki, można robić to na 
stojąco lub też na leżąco).

ZABIEGI POPRAWIAJĄCE 
WYGLĄD PIERSI
Medycyna estetyczna jest dziś na tyle zaawan-
sowana, że wygląd piersi można skutecznie 
poprawić stosując nieinwazyjne zabiegi, które 
je ujędrnią, odmłodzą, wymodelują i uniosą.

Jednym z najpopularniejszych zabiegów 
jest mezoterapia mikroigłowa, która po-
lega na wprowadzeniu pod naskórek 
substancji odżywczych, nawilżających 
i ujędrniających. Zabieg działa przeciw-
starzeniowo na skórę piersi, poprawia jej 
napięcie, a także wzmacnia tkankę łącz-
ną. Wykorzystywane są też fale radiowe. 

Jest to tzw. "thermolifting". Fale docie-
rają w głąb skóry i działają na włókna 
kolagenowe –poprzez ich nagrzanie, 
powodują skurczenie włókien, a skóra 
piersi zostaje podciągnięta, dając efekt 
liftingu.

Ciekawym zabiegiem jest elektrosty-
mulacja piersi. Używa się specjalnych 
elektrod, które emitują mikroprądy, te 
zaś powodują rytmiczne kurczenie się 
włókien mięśniowych. Efektem jest 
uniesienie biustu – staje się on jędrny 

i twardszy. Metoda ta może w pewnym 
stopniu zastąpić ćwiczenia.

DOMOWE SPOSOBY 
PIELĘGNACJI
Piersi, z racji tego, że składają się głównie 
z tkanek gruczołowej i tłuszczowej, nie mają 
żadnej wewnętrznej podpory. Dlatego tak 
istotne jest dbanie o jędrność skóry i mięśni 
wokół piersi. Oprócz doboru właściwego 
biustonosza i wykonywania ćwiczeń mo-
delujących, możemy zadbać o biust rozma-
itymi sposobami w zaciszu domowym.

Producent bielizny, marka Triumph 
przeprowadziła globalne ankietowe badania 

obejmujące Polki, Dunki, Niemki, Włoszki, 
Francuzki, Brazylijki, Rosjanki, Szwedki, 

Amerykanki i Brytyjki dotyczące oczekiwań 
na temat biustonosza. Przy okazji badania 
okazało się, że 64% Polek nosi źle dobrane 
biustonosze i często kupują je „na oko” bez 

mierzenia. Przy zakupie kierujemy się przede 
wszystkim tym czy bielizna jest komfortowa, 

dopasowana i w jaki sposób kształtuje 
sylwetkę. 

Źródło: www. modawpolsce.pl
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POD PRYSZNICEM MOŻEMY KIEROWAĆ NA PIERSI STRU-
MIEŃ CIEPŁEJ WODY, A NASTĘPNIE ZIMNEJ. NALEŻY ZMIE-
NIAĆ TEMPERATURĘ WODY KILKAKROTNIE. Należy zawsze 
kończyć zimnym strumieniem wody. Taki zabieg bardzo 
dobrze pobudza mikrocyrkulację, poprawia ukrwienie 
i napina skórę. 

Dobrym sposobem jest połączenie peelingu i masażu. 
Piersi należy masować przy użyciu wybranego kosme-
tyku okrężnymi ruchami, z dołu do góry, z pominię-
ciem brodawek. Poprawia to ukrwienie skóry, usuwa 
martwy naskórek i sprawia, że kosmetyki są dużo lepiej 
wchłaniane.

Po takim peelingu najlepiej będzie zafundować skórze 
dobry krem, który ją nawilży, odżywi i odpowiednio na-
pnie. Warto szukać kosmetyków, które zawierają wyciąg 
z muszkatołowca lub rośliny o nazwie Anemarrhena 
asphodeloides. Zawarte w nich substancje czynne mają 
zdolność do stymulowania adipogenezy, czyli produkcji 
nowych komórek tłuszczowych, co może nieco zwięk-
szyć objętość biustu!

WPŁYW DIETY NA 
JĘDRNOŚĆ SKÓRY PIERSI
W celu utrzymania prawidłowej jędrności skóry pier-
si warto spożywać pokarmy bogate w witaminy. Naj-
większy wpływ mają tutaj witaminy A, C i E. Witamina 
A uczestniczy w prawidłowym różnicowaniu komórek, 
przyspiesza proces ich regeneracji, działa ochronnie na 
nabłonki skóry, a także jest przeciwutleniaczem zwal-
czającym wolne rodniki. Znajdziemy jej dużo w żółtych, 
pomarańczowych oraz czerwonych warzywach i owo-
cach (marchewka, dynia, morela, pomidor, papryka 
czerwona, bataty), a także w szpinaku, jajach, serach, 
czy też w tuńczyku.

Witamina E, zwana inaczej witaminą młodości, jest po-
tężnym przeciwutleniaczem, który wspaniale wpływa na 
wygląd skóry. Występuje w dobrej jakości tłuszczach (olej 
z pestek winogron, olej słonecznikowy), orzechach lasko-
wych i migdałach, awokado oraz w tłustych rybach.

Z KOLEI WITAMINA C BIERZE UDZIAŁ W PROCESIE SYN-
TEZY KOLAGENU, KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO ZACHO-
WANIA ELASTYCZNOŚCI I JĘDRNOŚCI SKÓRY, a ponadto 
uczestniczy w regeneracji witaminy E. Jej najlepszymi 
źródłami są pomarańcze, czarne porzeczki, cytryny, 
grejpfruty. Wśród warzyw największą zawartością tej 
witaminy charakteryzują się papryka, jarmuż,  brokuły, 
kapusta, pomidory.

PIELĘGNACJA PIERSI 
W OKRESIE CIĄŻY
W ciąży trzeba poświęcić piersiom wyjątkową uwagę. Za-
chodzi w nich dużo zmian, które mają je przygotować do 
produkcji mleka. U ciężarnych piersi potrafią sporo uros-
nąć, a skóra nie zawsze jest w stanie odpowiednio szyb-
ko się rozciągnąć, aby dopasować się do ich rozmiaru. 
Włókna kolagenowe w skórze pękają i tworzą się rozstę-
py. Dlatego dobrze jest zacząć wzmacniać skórę biustu 
jeszcze przed ciążą. Można stosować kremy przeciwko 
rozstępom, zabiegi na biust, czy też maski chłodzące.  
Należy robić to systematycznie i przez długi okres czasu – kre-
my powinno stosować się dwa razy dziennie, wmasowując je 
kolistymi ruchami.

Warto też wykonywać proste ćwiczenia, które ujędrnią 
skórę i pozwolą utrzymać rosnący biust w dobrym stanie. 
Jednym ze sposobów jest robienie pompek na stojąco, 
przy ścianie, a także kilkusekundowe przyciskanie do sie-
bie dłoni na wysokości biustu. KONIECZNIE TRZEBA PA-
MIĘTAĆ TEŻ O ZAOPATRZENIU SIĘ W NOWY BIUSTONOSZ, 
KTÓRY SOLIDNIE PODTRZYMA POWIĘKSZAJĄCE SIĘ PIERSI.
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