
C O L L E C T I O N

2 0 1 8 - 2 0 1 9



body modelujące sylwetkę
Shaping body

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

BIANCO NERO

NATURALE

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

88%

12%
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- zaprojektowane aby maksymalnie wymodelować sylwetkę
  designed to maximally shape your figure
 

- system cross w postaci skrzyżowanych pasów na plecach
  koryguje sylwetkę ściągając ramiona, a tym samym uwydatniając biust   
  innovative cross system on the back to straighten your back and expose breasts

- system in-out złożonych z okrężnych splotów elastanu ściąga i modeluje talię
  in-out system which consists of circular elastane weaves for perfect slimming effect

- podnosi pośladki i nadaje im piękny wymodelowany kształt
  lifts up and shapes buttocks

- wyszczupla dolne i górne partie brzucha, wygładza fałdki
  slims the upper and bottom parts of belly, reducing sides

- ukrywa dodatkowe centymetry, podkreślając i uwydatniając kobiece kształty
   hides excess centimeters, underlining curves

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft, microfibre and in seamless construction
- z wygodnymi odpinanymi haftkami w kroku
  with press-stud fastening for easy access

system cross
pomaga utrzymać 

wyprostowaną sylwetkę
cross system

for straight back

maksymalne
wymodelowanie 

sylwetki
maximum silhouette

correction podnosi i modeluje pośladki
lifts up buttocks
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Zakres modelowania / ShAPINg

biust / BREASTS talia / wAIST pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLY

body shaper
ENVIE ShAPEwEAR BODY 01



body Z ramiącZkami i odsłoniętym biustem
Shaping body with straps and open-bust

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

88%

12%
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Zakres modelowania / ShAPINg

BIANCO NERO

NATURALE

talia / wAIST pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLY

odsłonięty biust
pozwala na zestawienie

z dowolnym biustonoszem
open-bust
to match

with suitable bra

podnosi i modeluje 
pośladki
lifts up buttocks

- dyskretne i komfortowe body z regulowanymi, cienkimi ramiączkami
  dicreet and comfty body with adjustable, thin straps
- odkryty biust pozwala na zestawienie z dowolnym stanikiem wg potrzeb   
  open-bust to match with suitable bra
 

- system cross w postaci skrzyżowanych pasów na plecach
  koryguje sylwetkę ściągając ramiona, a tym samym uwydatniając biust   
  innovative cross system on the back to straighten your back and expose breasts

- system in-out złożonych z okrężnych splotów elastanu ściąga i modeluje talię
  in-out system which consists of circular elastane weaves for perfect slimming effect

- podnosi pośladki i nadaje im piękny wymodelowany kształt
  lifts up and shapes buttocks

- wyszczupla dolne i górne partie brzucha, wygładza fałdki
  slims the upper and bottom parts of belly, reducing sides

- ukrywa dodatkowe centymetry, podkreślając i uwydatniając kobiece kształty
  hides excess centimeters, underlining curves

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft, microfibre and in seamless construction
- z wygodnymi odpinanymi haftkami w kroku
  with press-stud fastening for easy access

system cross pomaga utrzymać 
wyprostowaną sylwetkę
cross system
for straight back

OPEN-BUST body shaper
ENVIE ShAPEwEAR BODY 02 BREAST



body modelujące sylwetkę Z subtelnym wZorem
Shaping body with subtle pattern

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

NATURALE

NERO

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

88%

12%
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Zakres modelowania / ShAPINg

biust / BREASTS talia / wAIST pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLY

- zaprojektowane aby maksymalnie wymodelować sylwetkę
  designed to maximally shape your figure

- z kobiecym kwiatowym motywem o delikatnym, przewiewnym splocie
  with feminine, floral pattern and breathable texture
 

- system cross w postaci skrzyżowanych pasów na plecach
  koryguje sylwetkę ściągając ramiona, a tym samym uwydatniając biust   
  innovative cross system on the back to straighten your back and expose breasts

- system in-out złożonych z okrężnych splotów elastanu ściąga i modeluje talię
  in-out system which consists of circular elastane weaves for perfect slimming effect

- podnosi pośladki i nadaje im piękny wymodelowany kształt
  lifts up and shapes buttocks

- wyszczupla dolne i górne partie brzucha, wygładza fałdki
  slims the upper and bottom parts of belly, reducing sides

- ukrywa dodatkowe centymetry, podkreślając i uwydatniając kobiece kształty
  hides excess centimeters, underlining curves

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft microfibre and in seamless construction
- z wygodnymi odpinanymi haftkami w kroku
  with press-stud fastening for easy access

proste plecy
straight back

maksymalne modelowanie  
sylwetki

wzbogacone subtelnym 
zdobieniem
maximum

silhouette correction
with floral pattern 

uniesione i wymodelowane 
pośladki
lifts up buttocks

body shaper FLOwER
ENVIE ShAPEwEAR BODY 03 FLOwERS



kosZulka modelująca na ramiącZkach
Shaping shirt

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

88%

12%
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rzeźbi sylwetkę na linii
biust, talia, brzuch

shapes figure focusing
on breasts, waist and belly
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Zakres modelowania / ShAPINg

BIANCO NERO

NATURALE

biust / BREASTS talia / wAIST brZuch / BELLY

system in-out wysmukla talię
i wygładza linię bioder
in-out system to slim waist

podnosi
i kształtuje biust

shapes breasts

ShAPINg camisole
ENVIE ShAPEwEAR ShIRT 01

- zaprojektowane aby maksymalnie wymodelować talię, brzuch i piersi
  designed to maximally shape waist, belly and breasts

- regulowane ramiączka pozwolą na optymalne dopasowanie koszulki do figury
  thin, adjustable straps for optimum fit
- system cross w postaci skrzyżowanych pasów na plecach
  koryguje sylwetkę ściągając ramiona, a tym samym uwydatniając biust   
  innovative cross system on the back to straighten your back and expose breasts

- system in-out złożonych z okrężnych splotów elastanu ściąga i modeluje talię
  in-out system which consists of circular elastane weaves for perfect slimming effect

- wyszczupla dolne i górne partie brzucha, wygładza fałdki
  slims the upper and bottom parts of belly, reducing sides

- ukrywa dodatkowe centymetry, podkreślając i uwydatniając kobiece kształty
   hides excess centimeters, underlining curves

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft microfibre and in seamless construction



majtki modelujące
Modelling biefs

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

85%

15%
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perfekcyjna talia,
płaski brzuch,

uniesione pośladki

perfect waist,
flat stomach,

shaped buttocks

ściska i unosi
pośladki

koryguje fałdki
i nierówności
reduces sides and love handles

lifts up buttocks

1110

Zakres modelowania / ShAPINg

BIANCO NERO

NATURALE

pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLYtalia / wAIST

- dyskretne i komfortowe majtki z podniesionym stanem
  dicreet and comfty briefs with high-waist
 

- system in-out złożonych z okrężnych splotów elastanu wyszczupla i modeluje talię
  in-out system which consists of circular elastane weaves for perfect slimming effect

- pośladki są mocno ściśnięte i wyraźnie uniesione w górę
  buttocks are lifted and nicely shaped

- wyszczupla i kontroluje całą powierzchnię brzucha

  controls the whole area of belly

- koryguje wszelkie fałdki, wygładza nierówności   
  corrects sides and smoothens imperfections

 - ukrywa dodatkowe centymetry, podkreślając i uwydatniając kobiece kształty
   hides excess centimeters, underlining curves

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft, microfibre and in seamless construction

- niewidoczne pod ubraniem
  invisible under the clothes

hIgh-wAISTED shapinG brieFs
ENVIE ShAPEwEAR SLIP 04



sukienka modelująca sylwetkę
Shaping dress

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

S M L XL
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idealnie dopasowuje się
do ciała i przylega
jak „druga skóra”

perfect fit
for „second-skin” effect

wygładza wszelkie niedoskonałości, 
podkreśla kobiece kształty
corrects imperfections
and underlines curves

1312

Zakres modelowania / ShAPINg

NATURALE

NERO

biust / BREASTS talia / wAIST pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLY

- stworzona do modelowania sylwetki pod obcisłymi sukienkami
  designed to shape your lines under tight dresses
 

- system cross w postaci skrzyżowanych pasów na plecach
  koryguje sylwetkę ściągając ramiona, a tym samym uwydatniając biust   
  innovative cross system on the back to straighten your back and expose breasts

- system in-out złożonych z okrężnych splotów elastanu ściąga i modeluje talię
  in-out system which consists of circular elastane weaves for perfect slimming effect

- podnosi pośladki i nadaje im piękny wymodelowany kształt
  lifts up and shapes buttocks

- wyszczupla dolne i górne partie brzucha, wygładza fałdki
  slims the upper and bottom parts of belly, reducing sides

- równomiernie opinając idealnie dopasowuje się do skóry
  evenly tightens figure for second-skin fit

- szerokie dolne wykończenie zapobiega nieestetycznemu odcinaniu się na skórze
   wide finishing for invisible effect under your clothes

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft, microfibre and in seamless construction

system cross pomaga 
w utrzymaniu prostej sylwetki
cross system for straight back

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

88%

12%

ShAPINg dress
ENVIE ShAPEwEAR DRESS 01



krótkie spodenki modelujące
Modelling shorts

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

85%

15%
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kontroluje biodra,
podkreśla kobiece kształty

controls hips, 
underlines curves 

perfekcyjna gładkość
zarysowana talia
flawless figure

and underlined waist

modeluje talię
likwiduje „boczki”
shapes waist
and hides „sides”

nie odcina się pod ubraniem
eliminates visible lines

1514

Zakres modelowania / ShAPINg

BIANCO NERO

NATURALE

pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLYtalia / wAIST

- dyskretne i komfortowe spodenki z podniesionym stanem
  discreet and comfy shorts wth high-waist
- wysoki stan kontroluje i wyszczupla brzuch
  high-waist for belly-control
- panel modelujący talię, eliminujący „boczki” i nieestetyczne fałdki
  targeted waist-haping panel, eliminating love handles

- koryguje wszelkie fałdki, wygładza nierówności   
  corrects sides and smoothens imperfections

- niewidoczne pod ubraniem
  invisible under the clothes

- szerokie dolne wykończenie zapobiega nieestetycznemu odcinaniu się na skórze
  wide, bottom band which prevents from visible lines under clothes

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft, microfibre and in seamless construction

ShAPINg shorts
ENVIE ShAPEwEAR  ShORTS 01



dłuGie spodenki modelujące
Modelling long shorts

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

85%

15%
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- modelujące spodenki z długą nogawką ozdobione subtelnym wzorem
  modelling shorts with longer leg and subtle, floral pattern
 

- wysoki stan spłaszcza brzuch i eliminuje nieapetyczne fałdki
  high-waist for table-flat stomach

- długa nogawka opina nogi optycznie je wyszczuplając
  coverage to knees to slim thighs

- system „push-up” modeluje i podnosi pośladki
  „push up” system to lift and shape the buttocks up

- system „anti-cell” delikatnie ściąga skórę ud zapobiegając tworzeniu się cellulitu
  „anti-cell” system prevents from cellulite formation

- wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku mikrofibry
  made of soft, nice to touch microfiber

- wykończone płaskim szwem, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem
  flat seams which are invisible under your clothes

- górny ściągasz wykończony silikonem zapobiega zsuwaniu się produktu
  upper band finished with silikone preventing from slipping

podwyższony stan
eliminuje fałdki i nierówności
high-waist to reduce „sides”

totalny
efekt korygujący

total shaping effect

system push-up podnosi pośladki
push-up system lifts the buttocks

wydłużona nogawka 
modeluje kształt ud
longer leg to correct
hips and thighs

1716

Zakres modelowania / ShAPINg

BIANCO NERO

NATURALE

talia / wAIST pośladki / BUTTOCKS uda / ThIghSbrZuch / BELLY

ShAPINg ShORTS Flower  
ENVIE ShAPEwEAR ShORTS 02 FLOwERS



leGinsy modelujące sylwetkę
Silhouette modelling leggins

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

NERO

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL

85%

15%
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ściągający materiał
wyszczupla nogi

slim-fit cut

wysmuklają sylwetkę.
wysoki stan optycznie 

wydłuża nogi

high-waist to optically 
lenghten the legs

system push-up
podnosi pośladki
push-up system
lifts the buttocks

1918

Zakres modelowania / ShAPINg

talia / wAIST pośladki / BUTTOCKS noGi / LEgSbrZuch / BELLY

- modelujące czarne spodnie z wysokim stanem 
  black, modelling leggings with high-waist
 

- podnoszą i podkreślają krągłą linię pośladków
  underlines back and enhances curves

- wygładzają i spłaszczają całą powierzchnię brzucha
  smoothes and flattens stomach

- koryguje wszelkie fałdki, wygładza nierówności   
  corrects & hides imperfections

- dopasowane delikatnie ściągające nogawki pięknie kształtują i wyszczuplają nogi
  slim-fit to underline figure and shape the legs

- idealne co dzień oraz na trening
  perfect for every day and training

- wykonane w technologii bezszwowej z delikatnej i funkcjonalnej mikrofibry
  made of soft, microfibre and in seamless construction

ShAPINg leGGinGs  
ENVIE ShAPEwEAR LEggINgS



ultra cienkie majtki Z eFektem masażu
Ultra-thin slimming massaging briefs

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L

38%

62%
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szeroki silikonowy pas 
utrzymuje bieliznę na miejscu

upper band with silicone
for perfect adhesion

poprzeczne prążki materiału
masują brzuch oraz pośladki

with massaging effect

system IN 
modeluje talię i brzuch
IN system to flatten
the belly

system OuT 
uwydatnia kobiece kształty
OUT system to highlight 
feminine shapes

2120

Zakres modelowania / ShAPINg

NATURALE

NERO

pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLYtalia / wAIST

- dyskretne i komfortowe majtki z podniesionym stanem
  discreet and comfy briefs with high-waist
 

- system IN wyszczupla talię, a system OUT uwypukla kobiece kształty
  system IN for waist slimming and OUT for enhancing curves

- pośladki są mocno ściśnięte i wyraźnie uniesione w górę
  buttocks are lifted and nicely shaped

- wyszczupla i kontroluje całą powierzchnię brzucha
  slims and controls the whole belly area

- system zig-zag w postaci poprzecznych prążków materiału masuje powierzchnię
  brzucha
  zig-zag system around the waist for massaging effect

- pas majtek wzbogacony dodatkiem silikonu gwarantuje niezsuwanie się bielizny
  podczas całodziennego noszenia
  inner waist band with silicone for perfect adhesion and comfort even throughout          
  the whole day

- bezszwowe, wyjątkowo cienkie i oddychające
  seamless, ultra-thin and breathable

- niewidoczne pod ubraniem
  invisible under the clothes

MASSAgE hIgh-wAISTED brieFs
ENVIE ShAPEwEAR SLIP 01 EXCLUSIVE



DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

S M L
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Zakres modelowania / ShAPINg

NATURALE

NERO

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

38%

62%

pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLYtalia / wAIST

ultra cienkie majtki modelujące
Ultra-thin modelling briefs

- dyskretne i komfortowe majtki z podniesionym stanem
  discreet and comfy briefs with high-waist
 

- modelują i wygładzają pośladki
  modelling and smoothing buttocks

- wyszczuplają i kontrolują całą powierzchnię brzucha
  slims and controls the whole belly area 

- pas majtek wzbogacony dodatkiem silikonu gwarantuje niezsuwanie się bielizny
  podczas całodziennego noszenia
  inner waist band with silicone for perfect adhesion and comfort even throughout          
  the whole day

- bezszwowe, wyjątkowo cienkie i oddychające
  seamless, ultra-thin and breathable

- niewidoczne pod ubraniem
  invisible under the clothes

szeroki silikonowy pas 
utrzymuje bieliznę na miejscu

upper band with silicone
for perfect adhesion

wysoki stan
modeluje figurę

korygując nierówności
high-waist to reduce

the imperfections 

uwydatnie kobiece kształty
tuszując niedoskonałości
enhances feminine curves

EXCLUSIVE hIgh-wAISTED brieFs
ENVIE ShAPEwEAR SLIP 02 EXCLUSIVE



DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

S M L
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idealnie dopasowują się
do kształtu ciała

perfeclty adjusting
to the body

2524

Zakres modelowania / ShAPINg

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

38%

62%

NATURALE

NERO

pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLYtalia / wAIST

wypłaszczona
powierzchnia brzucha

table-flat belly

gładka linia pleców
bez boczków i fałdek
smooth lines
without imperfections

wysokiej jakości wysZcZuplające majtki
high quality slimming briefs

- dyskretne i komfortowe majtki z podniesionym stanem
  discreet and comfy briefs with high-waist
 

- specjalnie zaprojektowane panele boczne dla maksymalnego wyszczuplenia
  specially designed side panels for maximum slimming effect

- pośladki są mocno ściśnięte i wyraźnie uniesione w górę
  buttocks are lifted and nicely shaped

- wyszczupla i kontroluje całą powierzchnię brzucha
  slims and controls the whole belly area

- wyrównuje powierzchnię ciała, tuszuje fałdki i boczki
  evens the body line, hides imperfections

- pas majtek wzbogacony dodatkiem silikonu gwarantuje niezsuwanie się bielizny
  podczas całodziennego noszenia
  inner waist band with silicone for perfect adhesion and comfort even throughout          
  the whole day

- bezszwowe, wyjątkowo cienkie i oddychające
  seamless, ultra-thin and breathable

- niewidoczne pod ubraniem
  invisible under the clothes

EXCELLENT hIgh-wAISTED brieFs
ENVIE ShAPEwEAR SLIP 03 EXCLUSIVE



majtki koryGujące sylwetkę
Shaping shorts

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL XXL

89%

11%
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niewidoczne pod ubraniem
korygują sylwetkę

invisible under clothes
shaping figure

struktura sLIM-up
podnosi pośladki
sLIM-up system
lifts the buttocks

wydłużona nogawka wysmukla uda
thighs under control

2726

Zakres modelowania / ShAPINg

BIANCO NERO

NATURALE

pośladki / BUTTOCKSbrZuch / BELLYtalia / wAIST

- krótkie spodenki modelujące sylwetkę
  mid-waist shorts correcting figure
 

- system slim-up podnosi pośladki i nadaje im jędrny kształt
  with SLIM-UP system that lifts up the posteriors and shapes them up

- wygładzają linię bioder i ud, likwiduje fładki skóry
  smoothing and flattening hips and thighs

- wygładzają i spłaszczają całą powierzchnię brzucha
  smoothing and flattening hips and thighs

- nadaje się nawet pod ciasną odzież
  suitable even under tight clothes

- wykonane z elastycznego materiału przepuszczającego powietrze
  made of elastic and breathable fabric
- odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje dopasowanie do sylwetki 
   i optymalny efekt wyszczuplenia
   suitably chosen size is a guarantee for optimal slimming effect

panty SLIM-UP
ENVIE ShAPEwEAR PANTY SLIM-UP



sZorty o potrójnym eFekcie koryGującym
Shorts with triple correcting effect

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL XXL

88%

12%
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- efekt 1: podwyższony stan spłaszcza brzuch i wysmukla talię
  effect 1: high-waist with ribbed front pannel for flat stomach

- efekt 2: system push-up skutecznie podnosi pośladki, bez efektu spłaszczenia
  effect 2: push-up system keeping your rear lifted and nicely shaped

- efekt 3: wydłużone nogawki z uciskowym pasem korygującym zapobiegają   
  odcinaniu się materiału pod ubraniem
  effect 3: knee-lenght with gently pressing panel to control thighs and avoid lines  
  under your clothes
 

- wykończone płaskim szwem, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem
   flat seams which are invisible under your clothes

- odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje dopasowanie do sylwetki 
   i optymalny efekt wyszczuplenia
   suitably chosen size is a guarantee for optimal slimming effect

wysmuklona sylwetka
slimming waist

korygują sylwetkę
od brzucha aż po kolana

extra coverage
from knees to belly

płaski brzuch
flattening belly

kształtne pośladki i uda
shaping the buttocks and thighs

2928

Zakres modelowania / ShAPINg

NATURALE

NERO

talia / wAIST pośladki / BUTTOCKS uda / ThIghSbrZuch / BELLY

hIgh-wAISTED total shaper
ENVIE ShAPEwEAR h-w TOTAL ShAPER



kobiece sZorty o wydłużonej noGawce
Correcting woman shorts with coverage from mid-tummy to knees

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

S M L XL XXL
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- wyszczuplające szorty korygujące linię ud, bioder i brzucha
   slimming shorts targeted at hips, thighs and belly
 

- wysoki stan spłaszcza brzuch i eliminuje nieapetyczne fałdki
   high-waist for table-flat stomach

- długa nogawka opina nogi optycznie je wyszczuplając
   coverage to knees to slim thighs

- system „push-up” modeluje i podnosi pośladki
   „push up” system to lift and shape the buttocks up

- wykonane z miękkich materiałów, przepuszczających powietrze
   soft and breathable material

- wykończone płaskim szwem, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem
   flat seams which are invisible under your clothes

- zakończone wygodnym, bezuciskowym, elastycznym ściągaczem
   elastic, comfortable band 

- odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje dopasowanie do sylwetki 
   i optymalny efekt wyszczuplenia
   suitably chosen size is a guarantee for optimal slimming effect

ściągający materiał
wysmukla uda

skoncentrowane
na korekcji linii ud i bioder

targeted shaping effect 
for hips and thighs

system push-up
podnosi pośladki
push-up system
lifts the buttocks

wydłużona nogawka
coverage to knees

elastic fabric shaping thighs

3130

Zakres modelowania / ShAPINg

talia / wAIST pośladki / BUTTOCKS uda / ThIghS

NATURALE

NERO

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

88%

12%

MID-wAISTED total shaper
ENVIE ShAPEwEAR M-w TOTAL ShAPER



kobiece sZorty Z wydłużonym stanem
Correcting woman mid-thigh shorts 

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

S M L XL XXL

88%

12%
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- szorty z wysokim stanem korygujące brzuch i pośladki dla idealnej sylwetki
  high-waisted shorts targeted at belly and rear
 

- specjalny prążkowany panel spłaszcza brzuch nadając sylwetce smukłego kształtu
  specially designed ribbed front panel for table-flat stomach

- nogawka do połowy uda dodatkowo wyszczupla je i koryguje
  coverage to mid-thigh

- system „push-up” modeluje i podnosi pośladki
   „push up” system to lift and shape the buttocks up

- wykonane z miękkich materiałów, przepuszczających powietrze
   soft and breathable material

- wykończone płaskim szwem, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem
   flat seams which are invisible under your clothes

- zakończone wygodnym, bezuciskowym, elastycznym ściągaczem
   elastic, comfortable band 

- odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje dopasowanie do sylwetki 
   i optymalny efekt wyszczuplenia
   suitably chosen size is a guarantee for optimal slimming effect

smukła sylwetka
płaski brzuch

perfect silhouette
with flat belly

system push-up
podnosi pośladki
push-up system
lifts the buttocks

nogawka do połowy uda

wysoka talia z panelem 
spłaszczającym brzuch
high-waist with ribbed

front panel

coverage to mid-thigh

3332

Zakres modelowania / ShAPINg
hIgh-wAISTED slimminG shorts

ENVIE ShAPEwEAR  h-w SLIMMINg ShORTS

NATURALE

NERO

talia / wAIST pośladki / BUTTOCKS uda / ThIghSbrZuch / BELLY



TIghTS top shape 20 / top shape 40
ENVIE RAJSTOPY TOP ShAPE 20 /  TOP ShAPE 40

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

VISONE gLACE

NUAgE NERO

Zakres modelowania
ShAPINg

talia / wAIST

pośladki / BUTTOCKS

uda / ThIghS

szeroki panel kontrolujący brzuch
i podkreślający talię

wide panel to control belly
and underline waist

20 DEN 40 DEN

4-L3-M2-S

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

90%92%

10%8%
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3534

TIghTS top shape 20 / top shape 40
ENVIE RAJSTOPY TOP ShAPE 20 / TOP ShAPE 40

TIghTS slim up 20 / slim up 40
ENVIE RAJSTOPY SLIM UP 20 / SLIM UP 40

20 DEN 40 DEN

5-XL4-L3-M2-S

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

82%80%

18%20%

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

NATURALE

DAINO FUMO

VISONE NERO

NUAgE
(40 DEN)

spłaszczają brzuch
flattening belly podnoszą i modelują

pośladki
shaping buttocks

Zakres modelowania
ShAPINg

talia / wAIST

pośladki / BUTTOCKS

uda / ThIghS

wkrótce
w ofercie
soon in
the offer
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TIghTS micro slim up 50
ENVIE RAJSTOPY MICRO SLIM UP 50

3736

5-XL4-L3-M2-S

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

96%

4%

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

gRAFITE NERO

Zakres modelowania
ShAPINg

talia / wAIST

pośladki / BUTTOCKS

uda / ThIghS

spłaszczają brzuch, 
  wysmuklają talię i uda

flattening belly,
slimming waist

 podnoszą i modelują 
pośladki

shaping buttocks

TIghTS micro slim up 100
ENVIE RAJSTOPY MICRO SLIM UP 100

5-XL4-L3-M2-S

DOSTĘPNE ROZMIARY
AVAILABLE SIZES

POLIAMID
POLYAMIDE
ELASTAN
ELASTANE

88%

12%

DOSTĘPNE KOLORY
AVAILABLE COLOURS

gRAFITE NERO

modelują,
profilują linię bioder

hips and thighs
under control

 podnoszą i modelują
pośladki

shaping buttocks

Zakres modelowania
ShAPINg

talia / wAIST

pośladki / BUTTOCKS

uda / ThIghS

MIKROFIBRA
MICROFIBER



3938

naZwa
ARTICLE

body shaper

open-bust body shaper

body shaper Flower 

shapinG camisole

hiGh-waisted shapinG 
brieFs

shapinG shorts

shapinG shorts Flower 

massaGe
hiGh-waisted brieFs

eXclussive
hiGh-waisted brieFs

eXcellent
hiGh-waisted brieFs

panty slim-up

shapewear 
hiGh-waisted 
total shaper

shapewear 
mid-waisted 
total shaper

shapewear 
hiGh-waisted 
slimminG shorts

shapinG leGGinGs

shapinG dress

BIANCO NATURALE
NERO

BIANCO NATURALE
NERO

NATURALE NERO 

BIANCO NATURALE
NERO

BIANCO NATURALE
NERO

BIANCO NATURALE
NERO

BIANCO NATURALE
NERO

NATURALE
NERO

NATURALE
NERO

NATURALE
NERO

BIANCO NATURALE
NERO

NATURALE
NERO

NATURALE
NERO

NATURALE
NERO

NERO

NATURALE NERO

S M L XL

S M L XL

S M L XL

S M L XL

S M L XL

S M L XL

S M L XL

S M L

S M L

S M L

S M L XL XXL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

S M L XL

S M L XL

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

85% POLIAMID POLYAMIDE

15% ELASTAN ELASTANE

85% POLIAMID POLYAMIDE

15% ELASTAN ELASTANE

85% POLIAMID POLYAMIDE

15% ELASTAN ELASTANE

38% POLIAMID POLYAMIDE

62% ELASTAN ELASTANE

38% POLIAMID POLYAMIDE

62% ELASTAN ELASTANE

38% POLIAMID POLYAMIDE

62% ELASTAN ELASTANE

89% POLIAMID POLYAMIDE

11% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

85% POLIAMID POLYAMIDE

15% ELASTAN ELASTANE

88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

8

8

8

8

12

12

47,00 PLN 2-3

47,00 PLN 4-5

46,00 PLN 6-7

34,00 PLN 8-9

29,00 PLN 10-11

30,00 PLN 14-15

46,00 PLN 16-17

49,00 PLN 20-21

49,00 PLN 22-23

49,00 PLN 24-25

9,84 PLN

10,66 PLN

10,20 PLN

11,00 PLN

30-3110,20 PLN

11,00 PLN

32-3310,20 PLN

11,00 PLN

26-27

28-29

42,00 PLN 18-19

54,00 PLN 12-13

kolor
COLOUR

roZmiar
SIZE

skład
COMPOSITION

strona
PAgE

ilośĆ
w kart.

QUANTITY
IN BOX

cena
netto pln

NET PRICE PLN

kolekcja shapewear / ShAPEwEAR COLLECTION kolekcja shapewear / ShAPEwEAR COLLECTION

naZwa
ARTICLE

envie slim up 20

envie slim up 40

DAINO FUMO
NATURALE NERO

VISONE

DAINO FUMO
NATURALE NERO
NUAgE VISONE

2-S 3-M 4-L 5-XL

2-S 3-M 4-L 5-XL

80% POLIAMID POLYAMIDE

20% ELASTAN ELASTANE

82% POLIAMID POLYAMIDE

18% ELASTAN ELASTANE

20

20

10,20 PLN

10,87 PLN

10,20 PLN

10,87 PLN

envie top shape 20 gLACE NERO
NUAgE VISONE

2-S, 3-M, 4-L 92% POLIAMID POLYAMIDE

8% ELASTAN ELASTANE

20 4,90 PLN

envie top shape 40 gLACE NERO
NUAgE VISONE

2-S, 3-M, 4-L 90% POLIAMID POLYAMIDE

10% ELASTAN ELASTANE

20 5,60 PLN

34

34

35

35

36

37

kolor
COLOUR

roZmiar
SIZE

skład
COMPOSITION

strona
PAgE

ilośĆ
w kart.

QUANTITY
IN BOX

cena
netto pln

NET PRICE PLN

4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-152-3

16-17

30-31 32-33 34

3735

36

18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

28-29

envie micro
slim up 50

gRAFITE
NERO

2-S 3-M 4-L 5-XL 88% POLIAMID POLYAMIDE

12% ELASTAN ELASTANE

20 10,20 PLN

10,87 PLN

gRAFITE
NERO

envie micro
slim up 100

2-S 3-M 4-L 5-XL 96% POLIAMID POLYAMIDE

4% ELASTAN ELASTANE

20 10,20 PLN

10,87 PLN



p.p.h.u. tespol tadeusz koralewski
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 27/29, Poland

TEL. +48 42 211 06 06, FAX +48 42 211 06 10
www.envie.pl I e-mail: envie@envie.pl


