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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

Casmir body Betty

Údržba

Aby vám erotické prádlo dlouho vydrželo, musíte se o něj starat šetrně a se vší
jemností. Doporučujeme body přeprat ručně v teplé lázni s kapkou pracího
gelu. Po vyprání ho nechte na prádelní šňůře volně uschnout. Pračce a sušičce
se raději vyhněte, jemný materiál by se mohl poškodit.

Materiál

Na dotek jemný, měkký a hedvábně lesklý satén, který něžně obejme ženské
tělo jako partnerovy toužebné ruce, bude její pokožku láskyplně hýčkat.

85 % polyamid
8 % elastan
7 % polyester

Barva

Světle fialová barva působí romanticky a zároveň vyzývavě. V kombinaci s černou barvou vytvoří elegantní spojení,
ve kterém se dámy cítí jedinečně a neodolatelně.

Rozměry

Body je sice elastické a lehce se přizpůsobí ženským křivkám, přesto doporučujeme ženám, aby se před výběrem
velikosti přeměřily a své míry porovnaly s tabulkou od výrobce.

S–M

Velikost košíčků: A–C 
Obvod v pase: 60–70 cm
Obvod přes boky: 88–100 cm
Na výšku postavy: 158–164 cm

L–XL

Velikost košíčků: B–D
Obvod v pase: 72–84 cm
Obvod přes boky: 100–112 cm
Na výšku postavy: 164–170 cm
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XXL–XXXL

Velikost košíčků: C–E
Obvod v pase: 84–96 cm
Obvod přes boky: 112–124 cm
Na výšku postavy: 170–172 cm
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