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736 01 Havířov - Šumbark

EKO Passion podvazkový komplet Primula

Údržba

Citlivý materiál erotického prádla vám bude dělat radost ještě hodně dnů, pokud o něj
budete láskyplně pečovat. Vždy doporučujeme zvolit program ručního praní s trochou
pracího prostředku. Sušička a žehlička si s jemnou látkou moc nerozumí, tak nechte
komplet raději volně uschnout na čerstvém vzduchu.

Materiál

Kombinace lehkého tylu a hedvábných krajek si okamžitě získá srdce žen. Dámy budou
s hříšnou fantazií zkoumat konečky prstů každý záhyb prádla a vychutnají si jemnost a
vzdušnost materiálu.

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

Barva

Z černé barvy dýchá elegance a styl. Ženy si v ní připadají přitažlivě, protože dokáže skrýt pár drobných nedostatků,
zeštíhlí postavu a pozvedne tak ženské sebevědomí o level výš.

Rozměry

Ženy by se měly před nákupem prádla vždy přeměřit, aby pak s jistotou vybraly správnou velikost podle
univerzálních rozměrů od výrobce. Míry našich testerek poslouží jako inspirace. Obrázek s rozměry výrobce najdete
ve fotogalerii.

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
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Obvod pod prsy: 70–82 cm
Obvod pasu: 72–84 cm
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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