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Černé šaty Sensual Dominatrix

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

Úžasně měkkou a hebkou látku si zamilujete hned po prvním pohlazení.

Černá látka:

76 % polyester
24 % elastan

Průsvitná látka:

93 % polyester
7 % elastan

Barva

Elegantní černá barva podtrhne dominantní auru své nositelky. 

Rozměry

Krásně lesklá a na dotek dokonale hladká látka dokonale obepne ženské křivky. Aby šaty dámám seděly co nejlépe,
doporučujeme jim, aby se před výběrem správné velikosti přeměřily.
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Konfekční velikost 36
Obvod přes prsa: 86–89 cm
Obvod v pase: 65–68 cm
Obvod přes boky: 92–95 cm
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Konfekční velikost 38
Obvod přes prsa: 90–93 cm
Obvod v pase: 69–72 cm
Obvod přes boky: 96–99 cm

L

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

XXL

Konfekční velikost 44
Obvod přes prsa: 104–107 cm
Obvod v pase: 82–85 cm
Obvod přes boky: 108–111 cm
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