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Minišaty Sensual Dream

Údržba

Věnujte šatům jemnou péči. Díky tomu vám vydrží dlouho jako nové. Při praní,
ale i při sexu dávejte pozor na krajkovou část, která se může snadno zatrhnout
o ostré předměty, jako jsou nehty, náramky nebo prstýnky. Proto šaty perte jen
ručně v teplé vodě s přidáním kapky pracího prášku nebo gelu. Pak je nechte
volně uschnout. Pračka, sušička ani žehlička by dobrou službu tomuhle kousku
neudělaly.

Materiál

Šaty se šijí z jemné krajky, kterou doplňuje dokonale hladká a elastická
koženka.

90 % polyamid
10 % spandex

Barva

Kombinace půvabné smaragdově zelené a svůdné černé barvy rozproudí v dámách energii a chuť okouzlit své
partnery.

Rozměry

Před výběrem správné velikosti by se dámy měly přeměřit a porovnat své míry s tabulkou od výrobce. Inspirovat se
můžete taky zápisy našich testerek, které šaty vyzkoušely.

S

Obvod přes prsa: 82–89 cm
Obvod v pase: 65–73 cm
Obvod přes boky: 92–98 cm

M

Obvod přes prsa: 90–97 cm
Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 99–104 cm

L
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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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