


W tym roku wiosna i lato zwiastuje nadchodzący nowy
początek i czas odrodzenia. Oczywiście nie zabraknie
spektakularnych powrotów do znanych i lubianych trendów.
Główną inspiracją do stworzenia naszej kolekcji jest kobieta
delikatna i romantyczna, która jest ucieleśnieniem piękna,
wrażliwości i niewinności. 

Dominującymi wzorami będzie roślinność w różnych
odsłonach. Motywem przewodnim w naszych projektach jest
organiczność oraz powrót do natury. W kolekcji będziemy
mogli dostrzec wyróżniające się ornamenty geometryczne 
i roślinne. 



Wiosną wszystko budzi się do życia, po zimowym
śnie. Dlatego podążając za tą maksymą,
postanowiliśmy zaprezentować pierwszy 
w ofercie biustonosz miękki typu bralette – Kelly.
Biustonosz bez zastosowania drutów, a jednocześnie
zbudowany na konstrukcji bardzo dobrze
podtrzymującej biust.

Braletka Kelly kusi romantycznym wyglądem,
motywem florystycznym, który tak często możemy
dostrzec w całej kolekcji -  tutaj zastosowany 
na czarnym tiulu. Spojrzenie przyciągają także figi,
które oddają wrażenie niezwykłej lekkości, również
poprzez zastosowanie tiulu. 

bez fiszbin / non wired bra
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Patrząc na model Diana, można by rzec
„rozważna i romantyczna”, ujmująca
swoją lekkością, geometrycznością. 
To propozycja skierowana do
wielbicielek biustonoszy miękkich 
z kategorii „nude”. Połączenie subtelności 
z uwodzicielskimi paseczkami w kolorze
czerni, znajdą uznanie u każdej kobiety
ze średnim i dużym biustem.

K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG

Regulacja pasków 
adjustable straps

zobacz klip video

https://youtu.be/hwvydUY1Pus
https://youtu.be/hwvydUY1Pus


Pozostając w temacie motywów
geometrycznych, to warto zwrócić szczególną
uwagę na nasz model Celine, oparty na znanej
i bestsellerowej konstrukcji modelu Paradise.
Fanki wzorów, będą mogły zakochać się 
w naszej pepitce, która uchodzi za jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych wzorów 
w historii mody. Klasyczna, czarno-biała
drobna kratka od pokoleń uznawana jest 
za wzór finezji i elegancji. 
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W tym sezonie czeka nas paseczkowy zawrót głowy, nowe
rozwiązania i soczyste kolory. Efekt błysku możemy dostrzec
w hafcie naszej amarantowej Holly. To, co znane przeplata się
z mocnym zdecydowanym kolorem nadając niebanalności
całemu kompletowi. Całość uwodzi nas metalicznym haftem.
Uzupełnieniem miękkiego biustonosza będą figi pełne oraz
brazyliany.

K496
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Tej wiosny i latem nie zabraknie kolorów
z niebieskiej palety barw. Najlepszym
tego przykładem jest Elaine, miękki
biustonosz typu BIG z regulacją
paseczków. Miseczki o popularnym kroju
typu T z delikatnie prześwitującego tiulu
zadbają o piękny dekolt. Linię dekoltu
podkreśla subtelny kwiatowy haft. 
Ten sam zastosowany został w całości 
w figach typu brazyliany. 

K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG

zobacz klip video

https://youtu.be/WSMw-6uQxLI
https://youtu.be/WSMw-6uQxLI


Nie sposób przejść obojętnie obok modelu
Allison – to elegancki biustonosz miękki 
w kolorze pudrowego różu zdobiony
granatowym haftem z połyskiem
nawiązującym do rafy koralowej. Całość
konstrukcji na linii dekoltu dopełniona
została przez finezyjną kompozycję
paseczków z możliwością regulacji. 
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Regulacja pasków 
adjustable straps

zobacz klip video

https://youtu.be/ekOXm8weGHI
https://youtu.be/ekOXm8weGHI
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Dla wszystkich romantyczek w naszej
wiosennej ofercie znajdzie się klasyczna
soczysta czerwona Memphis. Kochana przez
wszystkie nasze fanki oczaruje nas nowym
zestawem kolorystycznym. Połączenie
cielistego, transparentnego tiulu z delikatną
koronką, która bardzo dobrze stabilizuje
biust nadaje lekkości i świeżości.
Dopełnieniem kolekcji jest zastosowanie na
dekolcie dwóch paseczków z ozdobnymi
organicznymi kuleczkami. Boczki wykonane
zostały z lycry o wysokiej gramaturze, która
idealnie podtrzymuje biust. 

K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG



Delikatnością i barokowymi ornamentami
cechuje się model Stella w kolorze
herbacianym. Cała miska została pokryta
drobnymi haftowanymi elementami, w całości
łącząc ze sobą fantazyjnie akantowe wzory. 
W tym fasonie zastosowane zostały odpinane 
i regulowane paski. Kuszącym dodatkiem są
mieniące się na złoto-różowo paseczki,
zastosowane w figach pełnych i brazylianach.
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Odpinane i regulowane paski 
detachable and adjustable straps



Pasadenę, tym razem zaprezentujemy w nowej odsłonie
kolorystycznej - niezwykle kobieco, bo w śmietanowym
kolorze. Miękka miseczka zdobiona białą delikatną koronką
wprowadza powiew świeżości. Entuzjastki tego modelu mogą
zgodnie potwierdzić, że nietuzinkowe rozwiązanie
konstrukcyjno-technologiczne przełamuje stereotypy 
w zastosowaniu i łączeniu surowców. 
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W tym sezonie nowym trendem kolorystycznym zaskoczy
model Ingrid. Romantyczna koronka, w kolorze zwanym
królewskim niebieskim, uwodzicielsko otulająca biust, łączy
obie miski zespalając się na baskince, tworząc wygodny
miękki biustonosz. Całość sprawia, że piersi są idealnie
podniesione i utrzymują zaokrąglony kształt. Komplet
dopełniają figi w dwóch wersjach -  pełnych lub
brazylianach.
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BIUSTONOSZ MIĘKKI BIG

W
IO

SN
A

/LA
T

O
 2022



Wiosennym odrodzeniem jest model Rita z kryjącą,
simplexową dolną częścią miską, do której wykonania użyto
surowca z topowych konstrukcji marki Gorsenia. W górnej
części biustonosza zastosowany został kwiatowy wzór. Figi
zostały wykonane z microfibry, z dużą koronkową wstawką
na środku. Biustonosz miękki w tej linii będzie dostępny 
w szerokiej gamie rozmiarów.

K101
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W tym sezonie wprowadzamy nowe
odsłony lubianych przez nasze fanki
konstrukcji. Stworzyliśmy nowy model
Vera, oparty na konstrukcji
bestsellerowej Victorii. Dla wszystkich,
którzy kochają klasykę to będzie strzał
w dziesiątkę. Beżowy miękki
biustonosz z wysublimowanym haftem,
fenomenalnie eksponuje dekolt. 
Na przodzie fig możemy dostrzec
symetryczny ornament. 
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Drugą propozycją klasyczną będzie model
Annette, oparty na sławnej Casablance – tym
razem w nowym odcieniu beżu. Tradycyjny, a
jednocześnie seksowny i bardzo wygodny
biustonosz typu soft. Górne części miseczek
wykonane zostały z wyrafinowanej koronki.
Figi wykonane w całości z tiulu dodają
lekkości całej stylizacji.
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Biustonosz miękki Blanche w pudrowo-różowej
odsłonie zauroczy Was od pierwszego wejrzenia.
Romantyczny motyw kabaretki zastosowany na
miskach i w elementach dekoracyjnych na figach
zalotnie kusi swoją niewinnością. Całość dopełnia
subtelny kremowy haft, zastosowany w górnej
części miseczek.
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zobacz klip video

https://youtu.be/xw_uHwKhZ3s
https://youtu.be/xw_uHwKhZ3s


W szufladach naszych fanek z pewnością
znaleźlibyśmy pół-usztywnianą Blancę –
bestsellerowy i bardzo komfortowy model 
z naszej linii bazowej. Mamy cudowną
wiadomość dla wielbicielek tego modelu. 
Tej wiosny szykujcie dodatkowe miejsce na
półce dla naszej nowości Blanci - w kolorze
granatu. Ta idealna konstrukcja wspaniale
zbiera piersi z boków do środka klatki
piersiowej.

K357
BIUSTONOSZ 

PÓŁUSZTYWNIANY
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K496
BIUSTONOSZ MIĘKKI BIGSzykowną, a zarazem stylową Martynikę skrojoną 

w duchu minimalistycznym możemy podziwiać 
w nowym kolorze bieli. Panie z pewnością
pokochają ją za paseczki i konstrukcję nawiązującą
do naszego dobrze znanego flagowca. Lekkość 
i klasa wykonania w połączeniu z ujmującym
połączeniem koronki elastycznej, imitującej
paskową aplikację to cechy rozpoznawcze tej
niezwykle udanej konstrukcji biustonosza
miękkiego, która zadowoli średnie i duże biusty.
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Dodatkowa kieszonka push-up
additional „push-up” pocket
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Dodatkowo, dla naszych fanek stworzyliśmy
ten model w wersji balkonetki usztywnianej,
bazujący na sprawdzonej konstrukcji 
i klasycznej stylistyce. 
 



Nie od dziś wiemy, że wiosną przyroda budzi się ze snu,
również i tym razem w naszej kolekcji nie może zabraknąć
haftowanych kwiatowych ornamentów, które sprawiają
wrażenie odręcznie namalowanych. Ginger w oryginalnym
połączeniu beżu i granatu to kolejna unikalna propozycja,
dla której bazą jest nasza sprawdzona konstrukcja. 
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Nieco minimalistyczną odmianą
miękkiego biustonosza będzie model
Lara. Na uwagę zasługuje
geometryczny motyw kół, który okala
biust w górnej części miski czyniąc
model klasycznym – ale wciąż
niebanalnym. Lekkości całości nadaje
transparentna, tiulowa dolna część
miski.
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zobacz klip
video

https://youtu.be/zWCO9kCvm00
https://youtu.be/zWCO9kCvm00


W tej kolekcji nie mogliśmy zapomnieć o miłośniczkach
naszych półusztywnianych modeli. Christina pojawi się 
w klasycznym beżowym odcieniu w niecodziennej odsłonie.
Tym razem nasi projektanci postawili na wysublimowaną
prostotę i delikatność, którą możemy zauważyć 
w romantycznej koronce na miskach oraz tiulowych figach.
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Z kolei nietuzinkowy morski model Madison to utrwalenie
sprawdzonych trendów, a jednocześnie powiew barokowej
sztuki. W tym modelu uwagę zwraca duża dynamika oraz
bogactwo dekoracji i form ornamentalnych w hafcie.
Nieregularne wygięcia złotych elementów tworzą wizję
piękna i harmonii, a w połączeniu z morskimi haftami na
tiulu przypominają krople wody spływające po szkle. 

K101
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W koszulce nocnej Payton, dekolt
również został wykończony
barokową wstawką gipiurową.
Całość sprawia wrażenie
romantycznego charakteru, 
a tiulowa wstawka na plecach
dodaje niezwykłego seksapilu.
Koszulka została wykonana 
z przyjemnej w dotyku,
oddychającej wiskozy. 
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gorsenia.com.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Z NASZYMI HANDLOWCAMI:

gorsenia@gorsenia.com.pl

https://gorsenia.pl/
https://www.facebook.com/Gorsenia
https://www.instagram.com/gorsenialingerie/

