


BODY CARE to linia rajstop specjalnie zaprojektowanych, 
by w dyskretny sposób modelować i podkreślać to, 
co w kobiecej sylwetce najlepsze. Wierzymy, że dobry 
wygląd to dobre samopoczucie, które ma wpływ na 
wszystkie aspekty naszego życia.  

W szerokiej gamie produktów linii BODY CARE znajdują 
się modele wspomagające krążenie krwi, zapobiegające 
opuchliznom, bezuciskowe, a także kształtujące brzuch, 
uda, biodra oraz pośladki. Z myślą o przyszłych mamach 
stworzyliśmy rajstopy podtrzymujące ciążowy brzuszek 
i odciążające kręgosłup, dające ulgę i stabilizację w tym 
niezwykle ważnym dla nich okresie. 

Po raz pierwszy zastosowaliśmy nowatorską technologię 
Silver Fresh, zapewniającą komfort  i ochronę kobiecej 
skóry. Dzięki kąpieli produktów w jonach srebra, 
pozostaje ona sucha i świeża, a nieprzyjemny problem 
rozwoju bakterii i grzybów staje się przeszłością. 
Produkty BODY CARE to swoiste spa dla kobiecych 
nóg. Projektowane przez kobiety dla kobiet, zapewniają 
wyjątkowy komfort noszenia. 

BODY CARE is a special line of tights designed to 
discreetly model and emphasize what is best about 
woman’s figure. We believe that good look influence the 
great mood, which affects all aspects of our lives.

The wide range of BODY CARE products includes 
models that support blood circulation, prevent swelling 
and pressure, and shape your belly, thighs, hips and 
buttocks. Having in mind the care and support of the 
future mothers we have created a supportive pregnancy 
tights which maintain tummy and at the same time, 
reduce the strain on the spinal column, giving a relief and 
stability in this very important moment of their lives. 

For the very first time we have applied the innovative 
technology of Silver Fresh, providing comfort and 
protection of women’s skin. Due to immersion in silver 
ions, it stays fresh and dry, and the problem of bacterial 
and fungal growth is kept under control. All products in 
the BODY CARE line are like a spa treatment for your 
legs. Designed by women for women ensure unique 
wearable comfort. 
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COMFORT 20
Supporting tights
M 5100 | 20 DEN
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COMFORT 40
Supporting tights
M 5101 | 40 DEN



FIT CONTROL 20
Shaping Tights
M 5104 | 20 DEN
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FIT CONTROL 40
Shaping Tights
M 5105 | 40 DEN

1110



BIKINI FIT 20
Shaping Tights
M 5112 | 20 DEN

1312



BIKINI FIT 40
Shaping Tights
M 5113 | 40 DEN

1514



HIGH WAIST BIKINI 20
Shaping Tights
M 5114 | 20 DEN

1716



HIGH WAIST BIKINI 40
Shaping Tights
M 5115  | 40 DEN
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MAMA 20
Maternity Tights
M 5108 | 20 DEN

2120



MAMA 40
Maternity Tights
M 5109 | 40 DEN

2322



MAMA 100
Maternity Microfi bre Tights
M 5110 | 100 DEN

2524



PRESS UP 20
Shaping Tights
M 5103  | 20 DEN

2726



PRESS UP 40
Shaping Tights
M 5102  | 40 DEN

2928



PRESS UP 60
Shaping Microfi bre Tights
M 5111  | 60 DEN

3130



TOTAL SLIM 20
Shaping Tights
M 5106  | 20 DEN

3332



TOTAL SLIM 40
Shaping Tights
M 5107  | 40 DEN

3534
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MASSAGE SOCKS 20
M 1100  | 20 DEN

MASSAGE SOCKS 40
M 1101  | 40 DEN
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MASSAGE 20
M 2100  | 20 DEN

MASSAGE 40
M 2101  | 40 DEN

4140
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Odciążają kręgosłup
Reduced strain on the spinal column

Podtrzymują ciążowy brzuch
Supporting the belly of the pregnant woman

Unoszą pośladki
Lifted bottom

Kształtują biodra i uda
Shaped hips and thighs

Kształtują brzuch, uda i pośladki
Shaped belly, thighs and bottom

Masują stopy podczas chodzenia
Massage for your feet while walking.

Delikatnie uciskają na całej długości, dając uczucie lekkości 
A delicately exerted pressure all over the legs, giving 
a feeling of lightness

Wspierają krążenie krwi i zapobiegają opuchliznom
Improved blood circulation and prevention of swelling

Działają antybakteryjne dzięki kąpieli w jonach srebra,  
zapobiegają rozwojowi bakterii
Antibacterial properties due to immersion in silver ions, 
preventing bacterial growth

Wyszczuplają okolice brzucha
Slimmed belly area

Wyszczuplają okolice brzucha i biodra
Slimmed belly and hips area

Wyszczuplają brzuch i kształtują talię
Slimmed belly and shaped waist

Nie zsuwają się dzięki sylikonowej koronce pod biustem
Silicone lace under the breasts to prevent them from sliding down

sable 

light natural

natural

tan

amber 

cappuccino

mocca

graphite

black



FIORE Sp. Jawna
ul. Kopernika 53A, 90-553 Łódź, Poland
easyfiore@fiore.pl
www.easyfiore.com

www.easyfiore.com

LYCRA® is a trademark of INVISTA 


