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U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Černá košilka Romantic Bondage

Údržba

Aby vám košilka vydržela dlouho jako nová, věnujte jí jemnou péči.
Doporučujeme před praním z košilky odepnout koženkový pásek, pouta i
obojek s řetízky. Při praní dejte pozor na krajkovou část, která se může snadno
zatrhnout o ostré předměty, jako jsou nehty, náramky nebo prstýnky. Proto
perte prádlo jen ručně v teplé vodě s přidáním kapky pracího prášku nebo gelu.
Pak ho nechte volně uschnout. Pračka, sušička ani žehlička by dobrou službu
tomuhle kousku neudělaly.

Materiál

Důmyslná kombinace materiálů okouzlí svou propracovaností. Jemná krajková
podprsenka je na kůži stejně příjemná jako lehký jarní vánek. Dvouvrstvá
tylová sukýnka zase zahalí ženský zadeček do vzdušného tylového závoje.

90 % polyamid 
10 % elastan

Barva

Černá barva ve vás probudí chuť splnit si všechna tajná přání, zatímco červená barva rozdmýchá v ložnici touhu po
vášnivém sexu.

Rozměry

Doporučujeme dámám, aby se před výběrem správné velikosti prádla přeměřily nebo se inspirovaly mírami našich
testerek.

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
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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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