
YOUR
EVERYDAY

UNDERWEAR



THE PERFECT
UNDERWEAR

FOR EVERYDAY
Η νέα συλλογή Gossip σας προσφέρει την τέλεια εφαρµογή και άνεση
που χρειάζεστε όλη µέρα.
Εξερεύνησε την συλλογή µας και βρες το στύλ που σου ταιριάζει και ικα-
νοποιεί τις ανάγκες σου.
Ανακάλυψε ποιος τύπος σουτιέν είναι ο καταλληλότερος για σένα. ∆οκί-
µασε τα σχεδόν ''αόρατα'' κυλοτάκια.
Σµίλευσε κάθε µικρή ατέλεια, αναδυκνείοντας την σιλουέτας σου, µε το
κατάλληλο προιόν της σειράς shape.
Νιώσε µοναδική γιατί πραγµατικά είσαι!



super push up
Το τέλειο Push up για την καλύτερη δυνάτη
ανόρθωση και µεγαλύτερο όγκο.
Χωρίς ραφές µε ειδικές θήκες εσωτερικά,
αποσπόµενων αξεσουάρ, για extra ενίσχυση
σε περίπτωση που το επιθυµείτε.
Πολύ µαλακό και άνετο µε µαλακές τιράντες
για να µην πληγώνει στους ώµους.
Ανορθώνει το στήθος και τονίζει το γυναικείο
µπούστο κάνοντας το να φαίνεται µεγαλύτερο.

9051Β,C,D,Ε,F



strapless push up
Xωρίς ραφές, µε όλα τα οφέλη του super
push up και κυρίως έχοντας το προνόµοιο
των αποσπόµενων τιραντών.
Πολύ καλό κράτηµα στο κέντρο του
στήθους, έτσι ώστε η στήριξη και χωρίς τις
τιράντες, να είναι εγγυηµένη.
Ιδανικό για ιδιαίτερα ντυσίµατα που
αφήνουν τους ώµους εκτεθειµένους.

9054 Β,C strapless
διατίθεται σε cup Β,C



super push up
Το τέλειο Push up για την καλύτερη δυνάτη
ανόρθωση και µεγαλύτερο όγκο.
Χωρίς ραφές, µε ειδικές θήκες εσωτερικά,
αποσπόµενων αξεσουάρ, για extra ενίσχυση
σε περίπτωση που το επιθυµείτε.
Πολύ µαλακό και άνετο, µε µαλακές
τιράντες για να µην πληγώνει στους ώµους.
Ανορθώνει το στήθος και τονίζει το
γυναικείο µπούστο κάνοντας το να φαίνεται
µεγαλύτερο.

super DOUBLE
push up
Αν επιθυµείτε τον µέγιστο όγκο τότε θα
πρέπει να επιλέξετε το DOUBLE push up που
προσφέρει όλα τα προνόµοια ενός απλού
super push up, αλλά στη διπλάσια ένταση.
Χωρίς ραφές αλλά µε εσωτερική ενίσχυση
(µαξιλαράκι), διαβαθµισµένη, εσωτερικά
της cup, µε σκοπό να αγκαλιάζει το στήθος
και να εφαρµόζει τέλεια. Εγγυηµένα το
µπούστο σας φαίνεται µεγαλύτερο.

9053 B,C
push up degradee

9052 B
double push up



triangle
Ένα πολύ µαλακό σουτιέν, χωρίς ραφές, για
όσες γυναίκες επιθυµούν ελαφρύ κράτηµα.
∆εν έχει µπανέλες παρά µόνο την εσωτερική
ενίσχυση που προσφέρει η cup,ενώ
παράλληλα εφαρµόζει τέλεια στο στήθος.

9021 B
triangle



athletic
Πολύ ελαφρύ σουτιέν, χωρίς καµία
απολύτως ενίσχυση και χωρίς ραφές.
Τέλεια εφαρµογή και άνεση κατα την
διάρκεια αθλητικών δρστηριοτήτων
και όχι µόνο.

9022 B,C
athletic
διατίθεται σε cup Β,C



9057

9051

GOSSIP
perfect sizePLUS
Η σειρά gossip bra διαθέτει πλέον, δύο νέους κωδικούς οι οποίοι
εξυπηρετούν µεγάλα µεγέθη στήθους.
Η άριστη εφαρµογή των νέων αυτών σουτιέν καλύπτουν τις ιδιαίτερες
ανάγκες µεγάλων µεγεθών.
Έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε όλα τα υλικά που συνθέτουν τα εν λόγω
σουτιέν µε σκοπό το καλύτερο κράτηµα του στήθους και φυσικά να µην
‘’πληγώνουν’’ το σώµα της γυναίκας.
Συγχρόνως όλα τα υλικά που έχουν επιλεγεί είναι εξειδικευµένα για
αντοχή στην χρήση, καλύτερο κράτηµα και ελαστικότητα.

9057 D, E, F

δεν διαθέτει εσωτερικά cup παρά µόνο µπανέλα στην βάση του
συνδυασµός δύο διαφορετικών πανιών µε ενίσχυση στα επίµαχα
σηµεία του στήθους που χρειάζονται στήριξη
extra σιλικονούχο µαλάκωµα στις τιράντες για πιο µαλακό κράτηµα
(λόγω µεγάλου βάρους του στήθους)
λάστιχα µαλακά και φαρδιά και συγχρόνως µε µεγάλη ελαστικότητα
κατά µήκος της πλάτης µε σκοπό να µην ‘’τεντώνει’’ και πληγώνει το
σώµα κατά την διάρκεια χρήσης
φαρδύ κούµπωµα µε µαλακή επένδυση για να µην πληγώνεται η πλάτη
ενισχυµένος σωλήνας που αγκαλιάζει την µπανέλα ενώ συγχρόνως την
κρατάει σταθερή

9051 E, F

µοντέρνος και σύγχρονος κωδικός ,χωρίς ραφές, προσαρµοσµένος
στις ανάγκες µεγάλου στήθους.
αφορά την πιο µοντέρνα προσέγγιση των µεγάλων µεγεθών διότι
διαθέτει cup αλλά πολύ λεπτότερη, µε σκοπό να µην προσθέτει όγκο
µπορεί να φορεθεί κάτω από στενά ρούχα χωρίς να διαγράφει
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Ανακαλύψτε το τέλειο για εσάς σουτιέν

Βελτίωση, κάλυψη ή µήπως απλά ένα ελαφρύ κράτηµα...
ποιές είναι οι πραγµατικές σας ανάγκες; 

Push up για τέλεια ανόρθωση κατάλληλο για γυναίκες που θέλουν να
τονίσουν το ντεκολτέ τους
Double Push up exrta ενίσχυση για ανόρθωση και κυρίως για
µεγαλύτερο όγκο 
Strapless τέλειο κράτηµα,όγκος στο στήθος κατάλληλο για ιδιαίτερες
εµφανίσεις ρούχων 
Tρίγωνο πολύ µαλακό για ελαφρύ κράτηµα  
Αθλητικό το κλασικό σουτιέν που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις
αθλητικές σας δραστηριότητες  
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Tα ''αόρατα'' κυλοτάκια της σειρά gossip
θα σας ενθουσιάσουν.
Aγκαλιάζουν τέλεια το σώµα και δεν
διαγράφουν ακόµα και κάτω απο το πιο
διαφανές και στενό ρούχο σας.
Bρές τον τύπο που σου ταιριάζει και νιώσε
όµορφα και άνετα όλη µέρα.

YOUR PERFECT
INVISIBLE PANTIES

80361
brazilian



80362
brazil

80363
mini



SHAPEWEAR
CREATE THE PERFECT

FIGURE
Ανακάλυψε ποιο σχέδιο απο την σειρά ''Gossip shape'' σου ταιριάζει
καλύτερα µε σκοπό να ''σµιλεύσεις'' την πιθανή µικρή σου ατέλεια.
Είναι το τέλειο καθηµερινό εσώρουχο, που σου προσφέρει άνεση και
κράτηµα ταυτόχρονα.
Ανάλαφρο και αόρατο για καθηµερινή χρήση. Ανέδειξε ακόµα τελειότερα
την σιλουέτα σου! 



81922
midi lace
shape

80366
midi
shape



80365
midi tulle shape

80364
full tulle shape



GOSSIP BY MINERVA
THE PERFECT SHAPE

81923
full shape



Βρες το σωστό µέγεθος

Η καλύτερη δυνατή εφαρµογή επιταγχάνεται µέσα
απο την εύρεση του σωστού µεγέθους.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µετρήσεων βάσει
των οποίων µπορείτε να βρείτε το µέγεθος σας
Τα περισσότερα µοντέλα διατίθενται σε cup B, C,
D, E, F.
Ελάτε να ανακαλύψετε το ιδανικό σουτιέν για εσάς
µέσα απο επιλεγµένα σηµεία πώλησης σε όλη την
Ελλάδα και συγχρόνως επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα µας www.minerva.gr στην ειδική
ενότητα gossip.

Cup F

97-99

102-104

107-109

112-114

117-119

Cup E

95-97

100-102

105-107

110-112

115-117

Cup D

88-90

93-95

98-100

103-105

108-110

Cup C

86-88

91-93

96-98

101-103

106-108

Cup B

84-86

89-91

94-96

99-101

Μέγεθος

70

75

80

85

90

95

Περίµετρος στήθους

68-72

73-77

78-82

83-87

88-92

93-97

Περίµετρος
κάτω από
το στήθος

ΌΌλλεεςς  οοιι  µµεεττρρήήσσεειιςς  εείίννααιι  σσεε  εεκκααττοοσσττάά

Αξεσουάρ    

Με τα κατάλληλα αξεσουάρ θα µπορέσεις να
τελειοποιήσεις την εφαρµογή του σουτιέν πάνω στο
στήθος σου και να δώσεις extra όγκο σε
περίπτωση που το επιθυµείς.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Χρήσιµες πληροφορίες για την
καλύτερη συντήρηση του σουτιέν σας

συνίσταται πλύσιµο στο χέρι µε κρύο νερό και
µαλακό απορρυπαντικό
όχι στο στήψιµο
όχι στο στεγνωτήριο, προτιµότερο το φυσικό
στέγνωµα
τοποθετείτε τα σουτιέν σας στα συρτάρια µε τον
σωστό τρόπο, δηλαδή βάζοντας τις θήκες των
σουτιέν κυρίως των push up & strapless την µία
µέσα στη άλλη
εφόσον δεν µπορούν να διπλωθούν θα πρέπει
να τοποθετούνται ανοικτά το ένα πάνω στο άλλο

OO

OO

OO

OO

OO



www.minerva.gr 

Bρείτε µας στο facebook
minervaunderwear

FACTORY
6th klm Thessaloniki-Oreokastrou
GR-564 29 Thessaloniki, Greece
t: 0030 2310 683 110, 683 115
f: 0030 2310 683 259, 682 756

POSTAL ADDRESS
13 Fragon str. GR-546 26
Thessaloniki ,Greece
t: 0030 2310 530 637
f: 0030 2310 530889

ATHENS BRANCH
Ag. Konstantinou &
42 Ag. Anargyron GR -151 24
Marousi, Greece
t: 0030 210 6890 110, 6890 111
f: 0030 210 6849678

CYPRUS
MINERVA shop
38 Kalipoleos, Nicosia

MINERVA shop
108 Nikou & Despinas Patihi
Limassol

ANGEL LINGERIE
62,  Alexandrou Papagou, Pafos

EVAGELIA'S PERFECT HOME
110, Hellados Avenue, Pafos

SMART SECRETO
Platia Kakopetrias, Kakopetria

V&V BEAUTY SECRETS
3, Dionisiou Solomou, Paralimni
Ammochostos

SKOPJE
Minerva shop
RAMSTORE MALL, 1st floor
Ul Sv. Kiril i Metodij br. 13, Skopje

Minerva shop
Skopje City Mall 
Ljubljanska 4
1000 Skopje

SERBIA
Minerva shop
15, CIKA LJUBINA STR. Belgrade

PORTUGAL
MEIALUCIA Lingerie - Av. Dr. Ribeiro
Magalhaes* Edif. Pinhal Rebela
Armazem F, Felgueiras

NETHERLANDS
HET LINGERIEHALT - 3
Edammerweg, Volendam

JAPAN
B-MAKE CO LTD- Pribella 2F
Itabashi - Ku, Tokio

CANADA
B.M.N IMPORTS INC, Toronto


