
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

Červená košilka Whitny

Údržba

Aby vám košilka dělala společnost co nejdéle, zacházejte s ní opatrně. Tyl a
krajková výšivka je velice jemný materiál. Dopřejte košilce krátkou koupel
v teplé vodě s kapkou mýdla nebo jemného pracího prášku. Nechte volně
položenou uschnout a šup s ní do šuplíku. Do pračky ani sušičky nepatří, moc
by z košilky nezbylo.

Materiál

Elastický, průsvitný materiál, který doplňuje krásná výrazná krajka.

90 % polyester
10 % elastan

Barva

Vyberte si ze dvou příjemných barevných kombinací:

Černá košilka s výšivkou ve fialových tónech – působí rafinovaně sexy.
Bordó košilka s výšivkou v růžovohnědých tónech – smyslná barva pro
chvíle plné vášně

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.

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: 64 cm
Obvod tanga: 70–100 cm

L–XL
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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
Délka košilky: 65 cm
Obvod tanga: 64–90 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: 70 cm
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