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EKO Passion body Zinnia

Údržba

S pravidelnou a starostlivou péčí vám bude model Passion Zinnia dělat radost ještě
hodně dnů. Při praní berte ohled na křehkost materiálu a zvolte raději program ručního
praní. Sušička a žehlička s luxusním prádlem nenajdou společnou řeč, tak nechte
bodýčko raději volně uschnout na čerstvém vzduchu.

Materiál

Dámy se budou v erotickém prádle cítit jako v nebi a rády se zahalí do lehkých oblak
tylu a krajek, které budou rozmazlovat ženinu kůži nadstandardní péčí.

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

Barva

Černá barva si získá srdce všech dam, protože opticky zeštíhlí a promění ženu
v elegantní královnu, která hýří šarmem a noblesou.

Rozměry

Před koupí prádla doporučujeme ženám, aby se raději pečlivě přeměřily a své míry porovnaly s univerzálními rozměry
od výrobce. Míry našich testerek můžou posloužit jako inspirace.

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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