ŠPORTNI NEDRČEKI CW-X
Visoko kakovostni nedrčeki za vse športe. Nedečki imajo usmerjen
oporni sistem, tehnologija ploskih šivov omogoča udobje in oporo za
športnih dejavnosti od najlažjih do najbolj zahtevnih.

KOMPRESIJSKA OBLAČILA

Wacoal Corporation je matična družba CW-Xu. Je eden največjih
proizvajalcev spodnjega perila na svetu, in proda preko 35 milijonov
nedrčkov letno po vsem svetu. Družba Wacoal posebno skrb vlaga
v znanstveni raziskovalni center. Od leta 1964 je center preučil
preko 35.000 ženskih postav in postal vodilni proizvajalec športnih
nedrčkov v svetu.

ŠPORTNI NEDRČKI
RAZLIČNA STOPNJA PODPORE
OPTIMALNI NADZOR GIBANJA

CW-X na podlagi bogatih izkušen, oblikuje visoko kakovostne
športne nedrčke. Njihovi nedrčki omogočajo lažje gibanje, se lepo in
udobno prilegajo. Športni nedrčki CW-X so namenjeni zahtevnim
športnicam in služijo svojemu namenu - športu. .
Športni nedrček združuje poseben nadzor gibanja z okrepljenim
5-točkovnim sistemom za podporo. Okrepljen je z dodatno
plastjo tkanine, ki zagotavlja optimalni nadzor gibanja. Tkanini
Coolmax in Lycra skupaj s Healtha+ za večjo udobnost, odlično
odvajanje vlage ter zračnost. Športna izvedba zagotavblja
svobodno gibanje.

CW-X spada med vodilne
svetovno znane proizvajalce
visoko zmogljivih športnih oblačil.

PREDNOSTI ŠPORTNIH
NEDERČKOV CW-X
I
4optimalni nadzor gibanja
45- točkovni sistem za podporo
4večslojna tkanina omogoča minimalno trenje
4viskokakakovostni materiali Coolmax, Lycra,

Healtha

5-točkovnim sistemom za podporo
večslojna visoko kakovostna tkanina

4hitro odvajanje vlage
4večja zračnost
44- smerno raztezanje tkanine
4ploski šivi
4športna izvedba zadnjega dela
4velikosti od B 70 do E 95
4modeli v 3 barvah
4izboljšana udobnost

CW-X Targeted Support™ tehnologija
Ob uporabi video analiz je ekipa WHSR centra ugotovila, da se pri
športnih dejavnostih prsi premaknejo najprej navzgor in potem
navzdol. Na podlagi tega in drugih ugotovitev so razvili Targeted
Support Web™. Nova tehnologija uporablja mrežico vgrajeno v
košarico nedrčka. Mrežica je oblikovana kot peterokotna zvezda in
pokriva prsi od znotraj navzven. Ker so prsi podprte z naramnicami
nedrčka, omreženje ublaži prvotni premik navzgor pri zahtevnejših
aktivnostih. Fiksiranje Targeted Support Web™ z osnovnim trakom
in naramnicami omogoča nosilki lebdečo notranjo oporno mrežico,
ki je udobna, pa vendar oporna, tako da lahko uživa pri raznih nivojih
športne aktivnosti.

Ultra maratonka
- Neža Mravlje
Športni nedrčki CW-X so namenjeni zahtevnim športnicam in služijo
svojemu namenu
- športu.

ŠPORTNI NEDRČEK CW-X
Sport Support - srednja podpora (srednje
obremenitve - joga, pilates, jogging, hoja,
kolesarjenje, zimski športi, golf, treking).

KOMPRESIJSKA OBLAČILA

Športni nedrček združuje poseben nadzor gibanja
z okrepljenim 5-točkovnim sistemom za podporo.
Okrepljen je z dodatno plastjo tkanine, ki zagotavlja

ŠPORTNI NEDRČKI
RAZLIČNA STOPNJA PODPORE
OPTIMALNI NADZOR GIBANJA

optimalni nadzor gibanja. Coolmax tkanina

CW-X spada med vodilne svetovno

poskrbi za odlično odvajanje vlage ter

znane proizvajalce visoko

večjo

zmogljivih športnih oblačil.

zračnost.

CW-X Sport Support
srednja podpora
Usmerjena podpora

ZNAČILNOSTI
4zagotavlja optimalni nadzor gibanja
4odvaja vlago
4športna izvedba zadnjega dela
4podpora manjših številk (obseg od 70 do 80)

Lycra in Coolmax sta dve izredni tkanini, ki sta v središču CW-X oblačil.
Coolmax je tkanina, ki se najhitreje suši. Vlago odvede v trenutku od telesa
na zunanjo površino tkanine, kjer izpari dvakrat hitreje kot pri bombažu. S
CW-X kompresijskimi oblačili telo ostane hladno tudi pri najvišjih
temperaturah. Manj energije je tako potrebne za ohlajanje telesa.
Lycra ima na drugi strani edinstveno sposobnost raztezanja in ohranjanja
svoje oblike.

Športni nedrčki CW-X so namenjeni zahtevnim športnicam in služijo svojemu namenu - športu.

ŠPORTNI NEDRČEK CW-X
Versatx Support - največja podpora (tek, skupinski
športi, tenis) z dodatno ojačitvijo, možnost prilagajanja
(nastavljivi ramenski pasovi in nastavljiv obseg).
KOMPRESIJSKA OBLAČILA

Športni nedrček združuje poseben nadzor gibanja
z okrepljenim 5-točkovnim sistemom za podporo.
Okrepljen je z dodatno plastjo tkanine, ki zagotavlja

ŠPORTNI NEDRČKI
RAZLIČNA STOPNJA PODPORE
OPTIMALNI NADZOR GIBANJA

optimalni nadzor gibanja. Tkanini Coolmax in Lycra
CW-X spada med vodilne svetovno

z LiteStretch mrežico, za večjo udobnost, odlično

znane proizvajalce visoko

odvajanje vlage ter

zmogljivih športnih oblačil.

zračnost. Športna izvedba

zagotavblja svobodno gibanje.

CW-X VersatX Support
za največje obremenitve
ZNAČILNOSTI

Usmerjena podpora

4zagotavlja optimalni nadzor gibanja
4možnost prilagajanja (nastavljivi ramenski

pasovi in nastavljiv obseg)
4podpora manjših številk (obseg 70-75)
4okrepljen predel košaric
4odvaja vlago
4športna izvedba zadnjega dela
4zapenjanje zadaj

5 -točkovni sistem

nastavljiv obseg

nastavljiva ramena

Lycra in Coolmax sta dve izredni tkanini, ki sta v središču CW-X oblačil.
Coolmax je tkanina, ki se najhitreje suši. Vlago odvede v trenutku od telesa
na zunanjo površino tkanine, kjer izpari dvakrat hitreje kot pri bombažu. S
CW-X kompresijskimi oblačili telo ostane hladno tudi pri najvišjih
temperaturah. Manj energije je tako potrebne za ohlajanje telesa.
Lycra ima na drugi strani edinstveno sposobnost raztezanja in ohranjanja
svoje oblike.

Športni nedrčki CW-X so namenjeni zahtevnim športnicam in služijo svojemu namenu - športu.

ŠPORTNI TOP CW-X
Sport Support top - srednja podpora (srednje
obremenitve - joga, pilates, jogging, hoja,
kolesarjenje, zimski športi, golf, treking)

KOMPRESIJSKA OBLAČILA

Športni nedrček združuje poseben nadzor gibanja
z okrepljenim 5-točkovnim sistemom za podporo.
Okrepljen je z dodatno plastjo tkanine, ki zagotavlja

ŠPORTNI NEDRČKI
RAZLIČNA STOPNJA PODPORE
OPTIMALNI NADZOR GIBANJA

optimalni nadzor gibanja. Coolmax tkanina

CW-X spada med vodilne svetovno

poskrbi za odlično odvajanje vlage ter

znane proizvajalce visoko

večjo

zmogljivih športnih oblačil.

zračnost.

CW-X Sport Support
STOPNJA 1 - majhne obremenitve
ZNAČILNOSTI

Usmerjena podpora

4zagotavlja optimalni nadzor gibanja
4odvaja vlago
4športna izvedba zadnjega dela
4podpora manjših številk (obseg od 70 do 80)

Lycra in Coolmax sta dve izredni tkanini, ki sta v središču CW-X oblačil.
Coolmax je tkanina, ki se najhitreje suši. Vlago odvede v trenutku od telesa
na zunanjo površino tkanine, kjer izpari dvakrat hitreje kot pri bombažu. S
CW-X kompresijskimi oblačili telo ostane hladno tudi pri najvišjih
temperaturah. Manj energije je tako potrebne za ohlajanje telesa.
Lycra ima na drugi strani edinstveno sposobnost raztezanja in ohranjanja
svoje oblike.

Športni nedrčki CW-X so namenjeni zahtevnim športnicam in služijo svojemu namenu - športu.

ŠPORTNI NEDRČEK CW-X
Xtra Support II. - - največja podpora (tek, skupinski
športi, tenis) z dodatno ojačitvijo, možnost prilagajanja
(nastavljiv obseg)
KOMPRESIJSKA OBLAČILA

Športni nedrček združuje poseben nadzor gibanja
z okrepljenim 5-točkovnim sistemom za podporo.
Okrepljen je z dodatno plastjo tkanine, ki zagotavlja
optimalni nadzor gibanja. Tkanini Coolmax in Lycra
skupaj s Healtha+

za večjo udobnost, odlično

odvajanje vlage ter

zračnost. Športna izvedba

ŠPORTNI NEDRČKI
RAZLIČNA STOPNJA PODPORE
OPTIMALNI NADZOR GIBANJA
CW-X spada med vodilne svetovno
znane proizvajalce visoko
zmogljivih športnih oblačil.

zagotavblja svobodno gibanje.

CW-X Xtra Support
največje obremenitve
ZNAČILNOSTI

Usmerjena podpora

Healtha+ je večnamenska lahka tkanina, ki se hitro suši in jo je razvilo podjetje
Ventex. Nanotehnologija je bila uporabljena pri razvoju Healta+ in vsebuje 90%
poliestra in 10% elastana. Ta kombinacija omogoča udobno prilagajanje,
svobodno gibanje kakor tudi hitro zmogljivost sušenja. 6- kanalna oblika
Healtha+ tkanine zagotavlja odvajanje znoja od kože na zunanjo površino
tkanine. Večja površina Healtha+ elastana v primerjavi z običajno tkanino
omogoča večje izhlapevanje vlage. Healtha+ je uvrščena med tkanine, ki se
najhitreje sušijo. Healtha+ je tudi antibakterijska in brez vonja, tako da ohranja
svežino oblačil. Integrirana vlakna titanijevega oksida ščitijo pred UV žarki in
zagotavljajo zaščito s faktorjem UPF 50+.

Lycra in Coolmax sta dve izredni tkanini, ki sta v središču CW-X oblačil.
Coolmax je tkanina, ki se najhitreje suši. Vlago odvede v trenutku od telesa
na zunanjo površino tkanine, kjer izpari dvakrat hitreje kot pri bombažu. S
CW-X kompresijskimi oblačili telo ostane hladno tudi pri najvišjih
temperaturah. Manj energije je tako potrebne za ohlajanje telesa.
Lycra ima na drugi strani edinstveno sposobnost raztezanja in ohranjanja
svoje oblike.

4zagotavlja optimalni nadzor gibanja
4podpora večjih številk (obseg nad 80)
4možnost prilagajanja (nastavljiv obseg)
4okrepljen predel košaric
4odvaja vlago
4športna izvedba zadnjega dela
4zapenjanje zadaj

ŠPORTNI NEDRČEK CW-X
PRAVILNA IZBIRA VELIKOSTI ŠPORNEGA NEDERČKA
Visoko kakovostni nedrčki za vse športe. Nederčki imajo usmerjen oporni sistem, tehnologija ploskih šivov
omogoča udobje in oporo za izvajanje športnih dejavnosti od najlažjih do najbolj zahtevnih. Športni nederčki CWX so namenjeni zahtevnim športnicam in služijo svojemu namenu - športu.

Zakaj sta velikost in oprijem pomembna za CW-X športni nedrček:
CW-X športni nedrčki niso preprosti oprijeti nedrčki. Zato se morajo prilegati kot tradicionalno intimno
spodnje perilo. Nošenje pravega obsega traku in velikosti košarice bo omogočilo optimalno udobje,
medtem ko bo preprečilo trenje ali druge nevšečnosti, s katerimi bi se ženske soočale med fizično
aktivnostjo.
Navodilo za ustrezno izbiro:
Noben merilni sistem ni stoodstoten in obstaja
več metod za izbiro velikosti. Najboljše je
nederček preiskusiti.

Slika1

Meritev in velikost obsega:
Obseg merite pod prsmi. Globoko vdihnite in
izdihnite, preden zabeležite meritev v cm.
Tako boste dobili vašo pravo mero.
Primer 1: če je vaša meritev je 82cm, izberite
obseg 80cm. (Slika 1)
Primer 2: če je vaša meritev je 83cm, izberite
obseg 85cm. (Slika 1)
Velikost in meritev košarice:.
Velikost košarice izmerite tako, da krojaški
meter postavite okoli hrbta v višini prsne kosti
(Slika 2), dobljeno velikost odštejete z
obsegom pod prsmi (Slika 1).

Slika 2

§A košarica 12-14cm
§B košarica 14 -16cm
§C košarica 16 - 18cm
§D košarica 18 - 20cm

Formula za izračun košarice: Slika 2 - Slika 1 = vrednost za izračun košarice.
Primer: 99cm - 82cm = 17cm kar pomeni košarica C. Primer izbire velikosti: 80C
Preverite, kako se vam prilega:
ź Športni modrček se mora udobno prilegati z občutkom opore.
ź Naredite poskus s poskokom. Prsi ne smejo preveč zanihati. Če so prsi utesnjene, ali čutite pritisk pod
pazduho, poskusite večjo košarico.
ź Če je trak pretesen, poskusite večjega.
ź Nedrček ne bi smel biti ohlapen na hrbtu, to je znak, da je potreben manjši trak.

CW-X ŠPORTNI NEDRČKI OPTIMALNI NADZOR GIBANJA 5- TOČKOVNI SISTEM ZA PODPORO

