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EKO Passion korzet Varella

Údržba

Při péči o křehký materiál korzetu doporučujeme zvolit program ručního praní s kapkou
jemného pracího prostředku. Po šetrné lázni ho nechte volně uschnout na čerstvém
vzduchu. Aby si prádlo zachovalo pěknou barvu a tvar, nedávejte ho do sušičky a na
žehličku raději taky zapomeňte.

Materiál

Jemný tyl si získá srdce žen, které si oblíbily lehké a vzdušné materiály. V hedvábné
peřince se dámy budou vznášet jako na obláčku.

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

Barva

Každá dáma se v černé barvě cítí svůdně a přitažlivě, protože zdůrazní ženskou
smyslnost, ale zároveň si zachovává nádech mystiky a tajemna.

Rozměry

Ženy by se měly před koupí erotického prádla vždy přeměřit a porovnat s univerzálními rozměry od výrobce, aby pak
s výběrem velikosti nešláply vedle. Míry našich testerek poslouží jako inspirace. Obrázek s rozměry od 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
Obvod pod prsy: 70–82 cm
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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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