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Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Černý korzet Vinyl Treasure

Údržba

U citlivějších materiálů vždy doporučujeme ruční praní, takže na pračku a sušičku
raději zapomeňte. Vnější část korzetu můžete jednoduše otřít vlhkým hadříkem.
Pokud budete erotické prádlo rozmazlovat správnou péčí, odmění se vám
spoustou krásných a nezapomenutelných nocí.

Materiál

Hladký a lesklý materiál dobře přilne ke kůži a stane se ženinou tajnou zbraní
v boji o partnerovu pozornost.

100 % polyester s polyuretanovým povlakem

Barva

Rajcovní černá barva neodmyslitelně patří k erotickému prádlu. V kombinaci
s vinylem vytváří efektní odlesky, které oslní partnera rychlostí blesku.

Rozměry

Před koupí korzetu doporučujeme ženám, aby se přeměřily a své míry porovnaly s rozměry uvedenými výrobcem
prádla. Dámy se můžou inspirovat i mírami našich zkušených testerek.

XS

Obvod přes prsa: 74–81 cm
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

M

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