
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

Páskový korzet Hagard

Údržba

Prádlo hoďte do vany a ručně přeperte s práškem na praní. Do pračky ani
sušičky se nehodí, materiál se může rychle ošoupat a už by nebyl vůbec tak
pěkný jako poprvé. A prádlo ani nežehlete, teplým povrchem se materiál spálí
a pokroutí. Zničili byste si tak parádní kousek svého šatníku.

Materiál

Pružný materiál, ze kterého budete doslova téct. Díky páskům korzet krásně
přilne a vy tak okouzlíte svého partnera raz dva.

75 % polyester
15 % polyamid
10 % elastan

Barva

Černé barvě nikdo neodolá. Rozkoš, kterou v sobě černá skrývá, nenechá
žádného muže v klidu.

Rozměry

Prádlo z této kolekce není tak moc pružné, jak jsme u erotického prádla zvyklí. 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

L–XL

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