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Černé šaty Magic Power

Údržba

Aby vám šaty dělaly radost co nejdéle, doporučujeme je prát v ruce s kapkou
pracího gelu. Po vyprání model pověste třeba na ramínko nebo na prádelní
šňůru a nechte ho volně uschnout. Praní v pračce, sušení v sušičce a žehlení se
raději vyhněte. Jemný materiál by se mohl poškodit.

Materiál

Měkká a hladká látka hýčká ženské tělo jako ty nejjemnější doteky
partnerových prstů.

Černá látka

76 % polyester
24 % elastan

Tyl se sametovým potiskem

82 % polyester
18 % elastan

Barva

Matná černá barva vás hypnotizuje svou smyslnou krásou a dominancí. Rozptýlí negativní energie a naplní ty
nejtajnější erotické tužby a přání.

Rozměry

Měkká pružná látka se lehce přizpůsobí ženským křivkám. Přesto doporučujeme, aby se ženy před výběrem velikosti
přeměřily a své míry porovnaly s tabulkou od výrobce.

   S

Konfekční velikost 36
Obvod přes prsa: 86–89 cm
Obvod v pase: 65–68 cm
Obvod přes boky: 92–95 cm

  M
Konfekční velikost 38
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 Obvod přes prsa: 90–93 cm
Obvod v pase: 69–72 cm
Obvod přes boky: 96–99 cm
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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
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