
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

EKO Passion korzet Primula

Údržba

O korzet i kalhotky pečujte s něhou a láskou, aby vám dělaly radost co nejdéle. Set můžete
přeprat ručně ve vlažné vodě s kapkou pracího gelu nebo ho vyprat v pračce s ostatním
spodním prádlem. Při testování jsme zjistili, že erotickému prádlu z naší nabídky šetrný
prací program s nízkými otáčkami a teplotě 30 st. nevadí. Žehličku ani sušičku ale
nepoužívejte. Poškodili byste jemný materiál korzetu.

Materiál

Lehounké body se příjemně nosí a zahalí ženské tělo jako do něžného závoje. Prádlo je
vyrobené z certifikovaného, biologicky rozložitelného materiálu, který nezatěžuje
životní prostředí.

43 % regenerovaný polyamid
47 % recyklovaný polyamid
7 % regenerovaný elastan
3 % lycra

Barva

Černá barva je synonymem vášně a smyslnosti. Nechte se doprovodit za brány rozkoše.

Rozměry

Před výběrem správné velikosti ženám doporučujeme, aby se přeměřily a porovnaly své míry s univerzálními rozměry
od výrobce.

S–M

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

XXL–XXXL

Výška postavy: 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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