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Pruhované šaty Samantha

Údržba

Dopřejte šatům něžnou ruční lázeň a nechte je pak uschnout na ramínku, aby
si udržely hezký a přirozený tvar. Sušičku ani žehličku do péče o prádlo raději
nezapojujte, protože si s umělými látkami moc nerozumí. Vzhledem k citlivosti
materiálu, který se občas lepí k sobě, doporučujeme skladovat model
Samantha zabalený v původním papírovém obalu.

Materiál

Příjemně hladký materiál v matném vzhledu si bleskurychle získá srdce dam,
které si užijí každý dotek a pohlazení na maximum. Nenechavé ruce partnera
budou klouzat po svůdných ženských křivkách jako po zledovatělém jezeře.

Černá látka

90 % polyester
10 % spandex

Červená látka

85 % polyester
15 % spandex

Barva

Přirozená souhra dvou kontrastních barev se stane zárukou úspěchu. Elegantní černá s dráždivě červenou barvou
v dámě probudí nelítostnou dračici, která přesně ví, jak lapit muže do své sítě.

Rozměry

Ženy by se měly před nákupem prádla vždy pečlivě přeměřit. Pro srovnání poslouží i míry našich testerek.
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Obvod přes prsa: 82–89 cm
Obvod v pase: 65–73 cm
Obvod přes boky: 92–98 cm
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Obvod přes prsa: 90–97 cm
Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 99–104 cm

L

Obvod přes prsa: 98–106 cm
Obvod v pase: 82–90 cm
Obvod přes boky: 105–112 cm

XL

Obvod přes prsa: 107–118 cm
Obvod v pase: 91–102 cm
Obvod přes boky: 113–121 cm
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