
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Pánské boxerky Black Jack

Údržba

Pokud chcete, aby vám prádlo dělalo radost po co nejdelší dobu, dopřejte mu
něžnou péči. Boxerky můžete přeprat v ruce, pod proudem teplé vody a s
přidáním kapky pracího gelu. Případně použijte pračku, ale nastavte si na
spotřebiči jemný ruční program na 30 °C. Pak už stačí jen prádlo pověsit na
šňůru a nechat uschnout na čerstvém vzduchu. Sušičku a žehličku k boxerkám
nepouštějte, protože by je vysoké teploty rychle zničily.

Materiál

Pružné boxerky Black Jack jsou hebké na dotek a nedráždí jemnou kůži v
oblasti intimních partií.

Matná látka:

90 % polyester
10 % elastan

 Síťování: 

100 % polyester

Barva

Svůdná černá barva evokuje tajemno a naladí vás na vlnu delikátních erotických hrátek.

Rozměry

Model Black Jack máme k dispozici v konfekčních velikostech S–2XL. Pro výběr správné velikosti prádla ale pánům
doporučujeme, aby se nejdříve sami přeměřili a porovnali své míry s tabulkou od výrobce.

S

Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 90–91 cm

M

Obvod v pase: 82–89 cm
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Obvod přes boky: 98–105 cm

 L

Obvod v pase: 90–99 cm
Obvod přes boky: 106–113 cm

XL

Obvod v pase: 100–109 cm
Obvod přes boky: 114–121 cm

XXL

Obvod v pase: 110–119 cm
Obvod přes boky: 122–129 cm
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