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Korzetový komplet Ginger

Údržba

Krajkovému korzetu Ginger věnujte stejnou péči, kterou věnujete i sobě. Jen
tak vám bude dělat radost co nejdéle. Jemně korzet přeperte v teplé vodě
s kapkou pracího prostředku, lehce vymačkejte ručníkem vodu a nechte volně
položený uschnout. S pračkou, sušičkou a ani se žehličkou si korzet Ginger
rozumět nebude.

Materiál

Kombinace jemné, místy lehce průsvitné květinové krajky s jemně se
lesknoucím saténem a průhledného tylu. Korzet je na dotek hebký a na těle
lehoučký jako pírko.

85 % polyester
10 % elastan
5 % polyamid

Barva

Černý lesklý satén s kombinací květinové krajky a tylu působí elegantně, vkusně a nadčasově.

Rozměry

Každá kolekce má trochu jiný střih, ale nám se povedlo zjistit univerzální rozměry prádla, díky kterým si dámy
vyberou správnou velikost, která jim bude nejlépe sedět.

S–M

Výška: 158–164 cm
Velikost košíčků: A–C
Obvod pod prsy: 62–80 cm
Obvod pasu: 60–72 cm
Obvod přes boky: 88–100 cm

L–XL

Výška: 164–170 cm
Velikost košíčků: B–D
Obvod pod prsy: 68–84 cm
Obvod pasu: 72–84 cm
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Obvod přes boky: 100–112 cm

XXL–XXXL

Výška: 170–172 cm
Velikost košíčků: C–E
Obvod pod prsy: 82–94 cm
Obvod pasu: 84–96 cm
Obvod přes boky: 112–124 cm
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