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Šaty Wetlook Seduction

Údržba

Aby vám šaty dělaly radost co nejdéle, doporučujeme je prát jenom v ruce s
kapkou pracího gelu. Vyzkoušeli jsme si ale, že tento model můžete vyprat i v
pračce při jemném pracím programu. Po vyprání šaty pověste na ramínko,
nechejte je volně uschnout. Nikdy erotické prádlo nesušte v sušičce, nežehlete
ho ani k jeho čištění nepoužívejte agresivní čističe. Mohlo by se poškodit.

Materiál

Lesklá, na dotek parádně hladká látka šatů se stane na ženském těle
příjemnou druhou kůží.

77 % polyester
23 % elastan

Barva

Temně černá barva dodá ženám odvahu splnit si tajné sny a přání. Dámy se plně oddají svému dominantnímu já,
které v šatech vystrčí růžky.

Rozměry

Doporučujeme ženám, aby se před výběrem správné velikosti přeměřily.

S

Konfekční velikost 36
Obvod přes prsa: 86–89 cm
Obvod v pase: 65–68 cm
Obvod přes boky: 92–95 cm

M

Konfekční velikost 38
Obvod přes prsa: 90–93 cm
Obvod v pase: 69–72 cm
Obvod přes boky: 96–99 cm
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Konfekční velikost 40
Obvod přes prsa: 94–97 cm
Obvod v pase: 73–76 cm
Obvod přes boky: 100–103 cm

XL

Konfekční velikost 42
Obvod přes prsa: 98–101 cm
Obvod v pase: 77–80 cm
Obvod přes boky: 104–107 cm
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