Pomoc s výběrem správné velikosti a střihu korzetu, pokud Vám korzet
nesedí, rádi Vám jej zdarma vyměníme!
STŘIH V OBLASTI POPRSÍ - korzet nesedí v oblasti poprsí nebo odstává v podpaždí
Pokud Vám po zašněrování korzetu poprsí příliš vyčnívá v oblasti dekoltu a zároveň po povolení
korzetu dojde k odstávání části korzetu v oblasti podpaží případně na zádech, je třeba zvolit korzet
s větším výstřihem u poprsí. Z naší nabídky se jedná o modely SKO-1313 nebo SKO-1283. Pokud i
přesto korzet v oblasti poprsí nesedí, vždy je možnost vybrat si kterýkoliv korzet pod prsy (pasový
korzet).
VELIKOST PŘES BOKY A PRSY – nesedí šířka (velikost) korzetu
Pokud Vám vybraný korzet nesedí přes boky nebo prsy, a problém je v šířce, pomůže Vám výměna
za jinou velikost.
Jestliže při vyzkoušení korzetu máte v oblasti pasu šněrování korzetu otevřené o 6 až 7,5 cm, ale
přes prsy a boky je korzet plně uzavřen, pak byste měli zkusit výměnu korzetu za korzet o jednu
velikost menší.
Pokud je korzet v oblasti šněrování zavřený (šněrování je otevřené o 0-1 cm) od shora až dolů,
doporučujeme výměnu za korzet o 2 velikosti menší. Šněrování korzetu by nikdy nemělo být
stažené na všech partiích na 0-1cm, protože napnutí korzetu je právě to, co Vám formuje postavu.
A naopak, pokud je Vám korzet příliš malý v jeho šířce, tedy že je zadní šněrování otevřené o více
než 12 cm, volte o velikost větší korzet.
PŘÍLIŠ DLOUHÝ NEBO PŘÍLIŠ KRÁTKÝ KORZET?
V případě, že Vám korzet nesedí v jeho výšce (délce), musíte si vybrat jiný střih korzetu, tedy zcela
jiný model. Zde Vám výměna velikosti nepomůže.
V našem obchodě nabízíme tyto délky korzetů:
1) Nízký střih/délka trupu – pro malé postavy do 168cm nebo jako vhodný doplněk k outfitu
2) Běžná délka trupu – pro většinu žen s výškou mezi 158 až 175 cm
3) Prodloužená délka trupu – obecně pro postavy nad 172 cm nebo pro ženy s dlouhým trupem

PROBLÉMY S VELIKOSTÍ PASOVÉHO KORZETU (korzet pod prsy)
Jestliže při vyzkoušení korzetu máte v místě pasu šněrování korzetu otevřené o 6 až 7,5 cm, ale ve
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spodní a horní části je šněrování zcela uzavřené (0-1cm), doporučujeme výměnu za korzet o číslo
menší. V případě, že je šněrování zcela uzavřené po celé délce, pak doporučujeme výměnu za
korzet o 2 velikosti menší. A naopak, pokud je Vám korzet příliš malý v jeho šířce, tedy že je zadní
šněrování otevřené o více než 12 cm, volte o velikost větší korzet.

Praktické rady
Zde si Vám dovolujeme poskytnout praktické rady týkající se především nošení korzetu a péče o
Váš korzet. Pokud Vás cokoliv zajímá a nedaří se Vám nalézt odpověď, neváhejte a kontaktujte nás.

1. Jak do korzetu navléci šněrovadla
Námi dodávané kožené korzety jsou nezašněrované. Navléci šněrovadla není nic složitého. Tento
návod se Vám též bude hodit, pokud si na stávajícím korzetu budete chtít šněrovadla vyměnit.
1. šněrovat začněte od shora dolů
2. když se dostanete na úroveň pasu, vytvořte stahovací smyčky
3. pokračujte dolů a šněrovadla zavažte
Vizuální návod naleznete na obrázku vpravo.

2. Jak si správně obléci (svléci) a zavázat korzet
Celý život se člověk něco učí. Ne jinak je tomu i u nošení korzetů. Než si korzet obléknete poprvé,
vezměte si k sobě někoho na pomoc. Dámy, které mají v nošení korzetu praxi, zvládnou korzet
zavázat samy.
1. dbejte na to, aby se Vám korzet nekrčil
2. pozor na skřípnutou kůži
3. stahováním začněte od shora dolů v místě, kde se šněrovadlo kříží
4. po stažení v pase pokračujte stejným způsobem odspodu nahoru
5. nakonec obě smyčky překřižte a zavažte na mašličku
Korzet by měl rovnoměrně přiléhat. Po cca 30 minutách si můžete šněrovadla ještě o něco
stáhnout. Zpravidla bez nějakých komplikací. Pokud jste nikdy korzet nenosila, tak se stahováním
začněte opatrně.
Při dodržení správného postupu by Vás nemělo nošení korzetu výrazně omezovat a už vůbec ne
bolet. Při svlékání korzetu nejprve povolte šněrovadlo a poté rozepněte.

3. Jak pečovat o korzet?
Aby vám korzet dlouho sloužil, je potřeba se o něj také dobře postarat. Pravidlo platné pro
všechny typy korzetů je jednoduché - nikdy jej neohýbejte přes kostice. Logicky by pak došlo k jeho
poškození. A co čištění korzetu s ocelovými kosticemi? Ideálně využijte služeb čistírny. Korzet Vám
vyčistí tzv. suchou chemickou cestou.
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