
KOLEKCJA            BIELIZNY DLA KOBIET PO MASTEKTOMII,

Czerwiec 2020

Marka Etam postawiła przed sobą zadanie: towarzyszyć wszystkim kobietom
przez całe ich życie, zarówno w najpiękniejszych chwilach, jak i w najtrudniejszych

momentach. Obecnie rak piersi dotyka średnio 1 na 8 kobiet we wszystkich pokoleniach.
Dlatego właśnie, w ramach programu WeCare!, wprowadzamy na rynek yes!, 

pierwszą kolekcję bielizny dla kobiet po mastektomii. 

 

To głębokie i stanowcze TAK dla własnej 
tożsamości. TAK dla wyzwolenia z ograniczeń, 
wymagań i barier psychicznych, które same sobie
narzucamy. TAK dla bycia sobą.
Każda z siedmiu muz naszej kampanii udzieliła 
wywiadu, w którym opowiedziała o swoim życiu,
odrodzeniu, postrzeganiu bielizny i poczuciu 
kobiecości po operacji... Siedem różnych dróg i 
siedem niezwykłych, optymistycznych opowieści.

 

Carole, Sabrina, Lydie, Anaïs, Angélique, Karine, Cindie.
Siedem inspirujących kobiet z różnych środowisk 

przypomina nam, że możemy podążać wieloma drogami
 i na wiele sposobów stracić symbol naszej kobiecości,

a jednocześnie nadal czuć się piękne i być sobą

TO NIE TYLKO NAZWA
NOWEJ KOLEKCJI BIELIZNY
DLA KOBIET PO MASTEKTOMII,
ALE TEŻ GŁOŚNE WOŁANIE 
PŁYNĄCE Z SERCA,
POZYTYWNE I RADOSNE.

WAŻNE I POZYTYWNE
PRZESŁANIE

OD 23 CZARWCA WSZYSTKIE WYWIADY BĘDĄ DOSTĘPNE 

NA ETAM.COM I NA INSTAGRAMIE @ETAM. 
 

 KTÓRA WPRAWI CIĘ W DOBRY NASTRÓJ! 



boję się niczego

Kiedy zachorowałam, zdałam sobie sprawę, że to
ważne, abym czuła się kobieco i pięknie, nie dla 
innych, ale dla siebie... Brak włosów, makijażu czy
jednej piersi nie pozbawia nas urody... Piękno 
zewnętrzne jest subiektywne, więc trzeba łamać
zasady. Nie musisz być piękna: musisz czuć się piękna. 
Przestań starać się wyglądać tak, jak inni! Myślę, że
trzeba bronić swojej tożsamości i wierzyć w siebie.

odnajdziesz siebie na nowo, zmienioną na lepsze

Po mastektomii trzeba kupić nowy biustonosz... Nie
jest to proste, bo na rynku nie ma zbyt dużego wyboru...
Przy pierwszym zakupie protezy i biustonosza raczej nie
myślimy o swoim samopoczuciu. To tylko zadanie, etap
przebudowy ciała... Pamiętając o technicznym aspekcie

bielizny, której teraz potrzebuję, szukam takiej, która
będzie wygodna i dopasuje się do mojego codziennego
życia, zawodowego i sportowego... Koronki i falbanki nie

są w moim stylu, ale chciałabym nosić coś kobiecego...
Moim zdaniem dzięki kolekcji yes! marki Etam życie

nabiera blasku.

Carole ma na sobie komplet SOMETIMES z biustonoszem
 z trójkątnymi miseczkami, rozmiar 90B i 36

Duże znaczenie miało dla mnie opowiadanie o życiu
po nowotworze. Dużo mówi się o diagnozowaniu i 
leczeniu raka, i to dobrze, ale rzadko wspomina się
o tym, co dzieje się później, o kobietach, które muszą
żyć z asymetrycznymi piersiami lub bez piersi. O wielu 
kobietach, które nie mają operacji plastycznych !... 
Można być kobietą i czuć się kobieco na tysiące
sposobów, więc bądźcie kreatywne, bądźcie sobą !

Angélique ma na sobie komplet CHERIE CHERIE
 z biustonoszem z trójkątnymi miseczkami, rozmiar 85D i 38

Karine ma na sobie komplet SOMETIMES,
rozmiar 90D i 40



Na raka piersi chorują coraz młodsze kobiety. Nie mają jeszcze

czterdziestu lat, a bielizna nie zawsze pasuje. Firmy produkujące

bieliznę też nie mają nic ciekawego do zaproponowania. 

Mamy bardzo ograniczony wybór. Za każdym razem słyszę, że

„nie mamy tego modelu”, „nie mamy Pani rozmiaru”, „musimy to

zamówić”, „to jest sprzedawane tylko przez Internet”... Z czasem

uświadomiłam sobie, że jesteśmy niewidzialne!... Jeśli kobieta 

nie podda się rekonstrukcji piersi, bielizna dostępna obecnie 

na rynku uderzy w jej poczucie kobiecości... Jesteśmy w trudnym

okresie naszego życia, a do tego zapomina się o nas: to podwójny

wyrok... Osobiście szukam bielizny seksownej i kobiecej... Ściśle

mówiąc, ciekawej, seksownej i w dobrej cenie! Nie możemy 

zapominać o cenach: nie każdą kobietę stać na to, żeby wydać

70 euro na biustonosz czy 90 euro na strój kąpielowy !

wyzwaniem! Powiedziałam sobie: „Czemu nie? 
Wprawdzie nie mam idealnej figury, mam tatuaże i 

brakuje mi jednej piersi, ale może taka inność będzie
inspiracją, więc spróbuję!“ 

 
„Kobieta, która przetrwała chorobę znowu chce być piękna... 

I może taka być, nawet jeśli nie ma jednej czy dwóch piersi. Po

chorobie trzeba znowu nauczyć się być sobą... Inność pomaga iść 

do przodu! Tatuaże to sposób na zaznaczenie władzy nad 

własnym ciałem... To mój sposób na wyrażanie siebie. To jest i 

zawsze będzie część mnie... Niektóre osoby chcą zaznaczyć to,

co było przed chorobą, inne chcą uczcić to, co nastąpiło po 

chorobie: biedronka, diament, sowa, słowo „espoir” (nadzieja) 

czy pantera mają przypominać, że jestem tu, że znowu żyję.

Sabrina ma na sobie komplet FREEDOM,
 rozmiar M

robić to, co robię, dalej pracować, rozwijać 
zainteresowania... a wszystko to z uśmiechem na twarzy!

Uczymy się odkrywać swoje ciała na nowo i brać za siebie 
odpowiedzialność. To praca własna, ale dużo znaczą też ludzie,
wśród których żyjemy! Wiele osób ciągle dodawało mi otuchy: 
mój chłopak, moja rodzina, moi znajomi... Dziś czuję się „naturalna“, 
bo nie potrzebuję protezy. Nie ma we mnie nic „sztucznego“ i 
dobrze mi z tym... Myślę nawet, że czuję się bardziej kobieco, 
niż przedtem. Dawniej pokazywałam się tylko od strony
„sportowej“... Nie przykładałam dużej wagi do wyglądu, nosiłam 
praktycznie tylko adidasy i jeansy... Dziś, gdy nie mam już piersi, 
bez wahania zakładam ubrania z dużym dekoltem... Jeśli chodzi 
o kobiecość, to wydaje mi się, że trzeba się na nią po prostu
odważyć. Żyjemy w 2020 roku i wszystko jest możliwe !Anaïs porte  ma na sobie komplet SOMETIMES,

rozmiar S

Lydie ma na sobie komplet PURE TOUCH,
rozmiar 105 D i 42



się zdarzyć !

Mam siedmioletnią córkę. Wykryto u mnie raka, gdy 
miała rok i nie mogłam już mieć kolejnego dziecka. 
Nigdy się jednak nie poddałam, bo byłam przekonana, 
że znowu zostanę mamą. I tak się stało, oczywiście 7
lat później... Marcus to 'cudowne dziecko'! 
Choroba przyniosła mi wiele pozytywnych zmian... 
Próbuję odbijać się od trampoliny życia i wznieść jak 
najwyżej.

Cindy ma na sobie komplet CHERIE CHERIE,
rozmiar 90C i 38

WYGODA I ELEGANCJA. 

DOPASOWANA DO POTRZEB

 KOLEKCJA PIĘKNEJ BIELIZNY W

PRZYSTĘPNEJ CENIE KOLEKCJA 

YES!, ZAPROJEKTOWANA I 

OPRACOWANA Z POMOCĄ 20 

BEZPOŚREDNIO ZAINTERESOWANYCH

KOBIET I NASZEGO ZESPOŁU 

SPECJALISTÓW, TO POŁĄCZENIE

SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY FIRMY,

ZGROMADZONEJ NA PRZESTRZENI STU

LAT, Z DUCHEM INNOWACJI.

 

Kolekcja koncentruje się na dwóch liniach bielizny i strojów 
kąpielowych. Biustonosze zaprojektowano na podstawie 4 najbardziej 
popularnych kształtów. Mają wszyte kieszonki, w których zmieszczą 
się dowolnego rodzaju protezy. 
Ekologiczna bawełna, mikrofibra przyjazna dla środowiska i barwne, 
kwieciste koronki: materiały są miękkie i wygodne, a przy tym
 eleganckie. Biustonosze nie mają fiszbinów i są dostępne modele z 
trójkątnymi miseczkami z baskinką i z materiału oraz braletki... 
Modele biustonoszy są dopasowane do naszych klasycznych kolekcji 
sprzedawanych w sklepach, więc bez problemu można dobrać dół.
W naszej kolekcji bielizny można znaleźć takie linie jak Chérie Chérie,
Pure Touch, Sometimes i Freedom, które powstały z koronek i 
mikrofibry przyjaznych dla środowiska, a wśród strojów kąpielowych 
mamy takie modele, jak Vahine czy Darla.

Wraz z wprowadzeniem na rynek kolekcji yes! firma Etam nawiązała
współpracę z MÊME cosmetics, pierwszą marką dermokosmetyków
do pielęgnacji skóry, przeznaczonych dla osób dotkniętych chorobą
nowotworową. Do pierwszego zamówionego tysiąca produktów z
kolekcji yes! firma MÊME dodaje silikonowy lakier do paznokci w 
ramach prezentu*. 

*Lakiery do paznokci MÊME, wzbogacone silikonem i wyprodukowane z użyciem 
naturalnych substancji rozpuszczających, dbają o nasze zdrowie i wzmacniają paznokcie 
osłabione chemioterapią. Chronią też paznokcie przed promieniami UV, nie stosując
filtrów chemicznych.Wszystkie produkty MÊME są dostępne w aptekach i na 
www.memecosmetics.fr.

Kosmetyki MÊME x ETAM 

Dostępne w rozmiarach 36 do 44, z miseczkami w rozmiarach od A do E, w zależności od modelu. Kolekcja yes! 
będą dostępne w sklepach w lipcu.


