
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

Plus size košilka Penelope Babydoll

Údržba

Aby vám dělala košilka radost co nejdéle, dopřejte jí něžnou péči. Prádlo perte
ručně, ve vlažné vodní lázni s kapkou mýdla a pak ho nechte uschnout na
volném vzduchu. Žehličku a sušičku prádla ale nezapínejte. Vysoké teploty
jemnému materiálu škodí.

Materiál

Spojení jemné krajky a hladkého splývavého tylu něžné hýčká kůži. Košilka
příjemně pruží, neškrábe a dopřeje své nositelce pocit luxusu.

90 % polyamid
10 % elastan

Barva

Aby vám dělala košilka radost co nejdéle, dopřejte jí něžnou péči. Prádlo perte ručně, ve vlažné vodní lázni s kapkou
mýdla a pak ho nechte uschnout na volném vzduchu. Žehličku a sušičku prádla ale nezapínejte. Vysoké teploty
jemnému materiálu škodí.

Rozměry

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

XL

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

XXL

Obvod přes prsa: 119–130 cm
Obvod v pase: 103–114 cm
Obvod přes boky: 122–132 cm

XXXL
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Obvod přes prsa: 131–142 cm
Obvod v pase: 115–128 cm
Obvod přes boky: 133–144 cm

XXXXL

Obvod přes prsa: 143–154 cm
Obvod v pase: 129–140 cm
Obvod přes boky: 145–156 cm
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