
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
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

Růžová košilka s květinovým vzorem Hajlin

Údržba

Aby vám košilka dělala radost co nejdéle, starejte se o ni s péčí. Košilku lehce
přeperte v teplé vodě do 30°C s jemným pracím práškem nebo s kapkou mýdla.
Nechte volně uschnout. Pračka a sušička nebudou to pravé ořechové.

Materiál

Elastický materiál, jemný a příjemný na těle.

98 % polyester
2 % elastan

Barva

Jemná starorůžová barva v kombinaci s černým lemováním. Růžová
barva je ve skutečnosti zjemněná červená, takže růžovou barvou košilky
zamaskujete žhavý plamínek, který v sobě máte.

Rozměry

Doporučujeme, aby se ženy před výběrem velikosti přeměřily a své míry porovnaly s univerzálními rozměry od
výrobce, které odpovídají velikostem všech jeho modelů prádla. Tanga jsou pružné, natáhnou se přibližně o 5 cm
z každé strany.

S–M

Výška: 158–164 cm
Velikost košíčků: A–C
Obvod pod prsy: 70–82 cm
Obvod pasu: 60–72 cm
Obvod přes boky: 88–100 cm
Délka košilky: 60 cm

L–XL

Výška: 164–170 cm
Velikost košíčků: B–D
Obvod pod prsy: 70–82 cm
Obvod pasu: 72–84 cm
Obvod přes boky: 100–112 cm
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Délka košilky: 62 cm

XXL–XXXL

Výška: 170–172 cm
Velikost košíčků: C–E
Obvod pod prsy: 74–88 cm
Obvod pasu: 84–96 cm
Obvod přes boky: 112–124 cm
Délka košilky: 64 cm
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