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Jednodílné plavky Leopard Dream

Údržba

Před praním vždy doporučujeme zkontrolovat údaje na štítku. Aby si plavky
zachovaly krásnou barvu a tvar, zvolte raději program ručního praní s kapkou
jemného pracího prostředku. Plavky vám za to určitě poděkují, protože chlór a
mořská sůl jim vůbec nesvědčí. Sušička se s nimi taky moc nekamarádí, takže je
nechte raději volně uschnout na čerstvém vzduchu.

Materiál

Plavky se můžou pochlubit odolným a ultralehkým materiálem, který přilne
k pokožce a odhalí ženinu sílu a skrytou přitažlivost.

82 % nylon
18 % lycra

Barva

Trojlístek černé a bílé barvy se zvířecím motivem si svojí výjimečností získá srdce
mnoha dam, které si v plavkách budou připadat jako bohyně.

Rozměry

Model plavek sice odpovídá běžným konfekčním velikostem prádla, přesto doporučujeme ženám, aby se před koupí
raději přeměřily nebo se inspirovaly mírami našich testerek.

S

Obvod přes prsa: 83–89 cm
Obvod v pase: 65–70 cm
Obvod přes boky: 88–93 cm

M

Obvod přes prsa: 89–94 cm
Obvod v pase: 70–75 cm
Obvod přes boky: 93–98 cm
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Obvod přes prsa: 94–99cm
Obvod v pase: 75–80 cm
Obvod přes boky: 98–103 cm

XL

Obvod přes prsa: 99–104 cm
Obvod v pase: 80–85 cm
Obvod přes boky: 103–108 cm
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