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Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Bílá košilka s holými zády Vilma

Údržba

Erotická košilka je jemný kousek prádla, proto s ní zacházejte opatrně. Stačí ji
zlehka přeprat v teplé vodě s kapkou mýdla nebo pracího prášku. Do pračky
ani sušičky ji raději nedávejte, moc by z košilky nezbylo.

Materiál

Mírně pružný materiál, kombinace průhledného tylu a lesklé černé látky.

92 % polyester
8 % elastan

Barva

Bílá vás oslní a navnadí na něžnosti

Rozměry

Orientační rozměry od výrobce najdete v galerii obrázků. Gumička na zádech je hodně pružná. Tanga se dají
roztáhnout ve všech velikostech o cca 5 cm. Doporučujeme však, 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: 65 cm
Obvod tang: 62 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
Délka košilky: 68 cm
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Obvod tang: 72 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: 69 cm
Obvod tang: 80 cm
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