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PERFEKT TIL
DEN STRAMME
KJOLE

GOD
TIL BLØD
MAVE

HOLDER
BH-DELLEN
PÅ PLADS

Hvordan sidder den?
Trusserne sidder godt til,
men de er ikke så højtaljede,
som jeg ville foretrække, da
de slutter lige over navlen.
Det betyder, at der kommer
en lille bule over kanten,
hvor de slutter. Men de er
absolut det mest behagelige
shapewear, jeg har prøvet
indtil videre.

Hvordan sidder den?
Chemisen er lidt svær at komme
i, men da den først er på plads,
sidder den virkelig godt. Den
består af en opstrammende
underkjole og en indvendig
bodystocking, og netop den kombination gør, at min mave både
bliver strammet ind og fladet
ud. Samme gode effekt har den
på min numse, der både bliver
strammet ind og løftet op.

Hvordan sidder de?
De højtaljede trusser fra
Triumph er i det blødeste materiale, der gør dem virkelig
behagelige at have på. Samtidig er de superflotte med fine
blondedetaljer, der gør, at de
ligner et par helt almindelige
trusser.

Hvordan sidder de?
Trusserne er meget højtaljede, hvilket er supergodt,
hvis man er en af dem, der
har tendens til bløde dele
på ryg og under bh-bøjlen.
De er i et superbehageligt
materiale, som jeg sagtens
kan sidde ned i, samtidig med
at min mave ikke buler ud
over bukserne.

GODE
TIL EN
LØS BUKS

Hvordan sidder tøjet
uden på den?
De er rigtig gode under
bukser, men jeg føler, at der
er en lille smule blæver ved
kanten, hvilket gør, at jeg nok
ikke ville hoppe i min strammeste kjole over disse. Hvis
man har brug for meget hold
på overkroppen, er disse nok
ikke det bedste valg.
Holder de tingene
indenbords?
I en løs sommerbuks, hvor
jeg til tider kan føle, at bagdelen er lige lovlig meget
i bevægelse, holder disse
trusser den godt og grundigt
på plads.

Hvordan sidder tøjet
uden på den?
Det er virkelig en dejlig følelse at
kunne hoppe i en stram sag uden
af være nervøs for, om der sidder
deller og buler ud hist og pist.
Jeg føler, at hele mit korpus er
rigtig godt støttet, og at det hele
bliver holdt på plads.
Holder den tingene
indenbords?
Chemisen former både min
mave og numse effektivt, og det
bløde materiale gør, at jeg stadig
kan trække vejret og sidde ned.

Hvordan sidder tøjet
uden på den?
Det høje snit gør, at hele
maven bliver holdt rigtig
godt på plads under kjolen.
Samtidig er trusserne virkelig
behagelige at have på, og jeg
føler mig feminin på grund af
det fine blonde-look.
Holder den tingene
indenbords?
Trusserne dækker kun halvdelen af numsen, og derfor
savner jeg lidt støtte, løft og
indpakning på det område,
som godt kan føles lidt “udsat” igennem det tynde stof
på min sommerkjole.

Hvordan sidder tøjet
uden på den?
Tøjet sidder helt perfekt med
denne trusse på. Den flader
hele midtersektionen af
kroppen ud uden afslørende
buler, og de er særligt gode
under en stram trøje, hvor jeg
ikke hele tiden skal tænke på
at trække maven ind og hive
bh’en ned.
Holder de tingene
indenbords?
Alt bliver holdt inde, og der er
faktisk flere, der spørger, om
jeg har tabt mig, når jeg har
dem på.

FAVORIT

Chantelle
Shaping, 390 kr.
femiliet.dk

Change Basic
Control Chemise,
650 kr., change.dk

Triumph Magic
Boost Highwaist
Panty, 399 kr.,
magasin.dk

Chantelle
Light Shaping,
490 kr.,
femilet.dk
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