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Černý overal Fetish Wetlook

Údržba

Overal přeperte v ruce ve vlažné vodě s kapkou mýdla a nechte ho uschnout
ideálně pověšený na ramínku. Pečlivě zkontrolujte všechny záhyby, aby se při
schnutí látka nepřilepila. Potom overal pověste do skříně jako šaty nebo ho
uložte poskládaný na polici. Nezapomeňte ale mezi ohyby lesklé látky vložit
papír. Zabráníte tak slepení materiálu. Nikdy overal neperte v pračce,
nežehlete ho a zapomeňte i na sušičku prádla. Vysoká teplota by model zničila.

Materiál

Dráždivě lesklý materiál obepne ženské křivky jako druhá kůže.

92 % polyester
8 % elastan

Barva

Rajcovní černá barva se leskne jako havraní peří a láká k drsnějším fetish
hrátkám.

Rozměry

Overal lehce pruží, ale před výběrem správné velikosti dámám doporučujeme, aby se přeměřily a porovnaly své míry
s tabulkou výrobce. Je vhodný i pro vyšší ženy.

XS

Obvod přes prsa: 74–81cm
Obvod v pase: 59–64 cm
Obvod přes boky: 84–91 cm

S

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
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