
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

Černé body Wavelet

Údržba

Má-li body krásné býti, musíte ho rádi míti. Tak by se dala stručně charakterizovat
péče, které toto body od vás vyžaduje. Perte ho ručně v horké vodě s kapkou
pracího prostředku. Poté jej nechte uschnout třeba na balkóně na čerstvém
vzduchu a uvidíte, že i po letech bude tento kousek stále svěží a krásný.

Materiál

Body je velmi elastické, takže se krásně přizpůsobí vašim křivkám, které okamžitě
upoutají žádanou pozornost.

85 % polyester
10 % elastan
5 % polyamid

Barva

Svůdná černá barva tajuplné krásky z tanečního parketu.

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 body: 64 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 body: 66 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 body: 68 cm
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