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Černá košilka Klára s růžovou mašlí + tanga

Údržba

Perte v ruce jako všechno jemné prádlo. Pro životnost prádýlka není vhodné
používat pračku, sušičku či žehličku, aby vám déle dělalo radost.

Materiál

Síťovaný, pružný materiál je použit u košilky i kalhotek (tanga). V oblasti
poprsí je materiál doplněný růžovými puntíky a stužkou.

Barva

Průhledná černá s růžovými ozdůbkami a mašličkami.

Rozměry

Dotaz zákazníka:

Nejsem jistý velikostí. Přítelkyně má vetší prsa, velikost podprsenky má 75C, trička kupuje S. můžete mi prosím
poradit?

Odpověď: Košilka Klára odpovídá konfekčním velikostem. Pokud Vaše přítelkyně běžně nosí velikost S a má obvod
75, měla by ji košilka sedět ve variantě S/M. Je dost pružná. Košilka není pod prsy vyztužená kosticemi, jen stažená
gumičkou, takže i „céčka“ se do ní vejdou.

Velikost S–M (menší):

Kalhotky (tanga)

obvod nenatažené gumičky: 58 cm1.
obvod maximálně natažené gumičky: 82 cm2.

Košilka

obvod prsou minimálně natáhnuté košilky: 76 cm1.
obvod prsou maximálně natáhnuté košilky: 88 cm2.
obvod spodní části minimálně natáhnuté košilky: 110 cm3.
obvod spodní části maximálně natáhnuté košilky: 156–160 cm4.

Velikost M–L (větší):
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Kalhotky (tanga)

obvod nenatažené gumičky: 62 cm1.
obvod maximálně natažené gumičky: 90 cm2.

Košilka

obvod prsou minimálně natáhnuté košilky: 80 cm1.
obvod prsou maximálně natáhnuté košilky: 96 cm2.
obvod spodní části minimálně natáhnuté košilky: 128 cm3.
obvod spodní části maximálně natáhnuté košilky: 170 cm4.

Žena si může také vybrat velikost podle své váhy.

cca 40 – 55 kg – velikost S
cca 50 – 65 kg – velikost M
cca 60 – 75 kg – velikost L
cca 70 – 90 kg – velikost XL
cca 85 – 100 kg – velikost XXL

Novinka: Velikost XL–XXL

Kalhotky (tanga)

obvod nenatažené gumičky : 74 cm1.
obvod maximálně natažené gumičky : 116 cm2.

Košilka

obvod prsou minimálně natáhnuté košilky : 74 cm1.
obvod prsou maximálně natáhnuté košilky : 110 cm2.
obvod spodní části minimálně natáhnuté košilky : 134 cm3.
obvod spodní části maximálně natáhnuté košilky : 206 cm4.
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