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EKO Passion župan Zinnia

Údržba

Působivý župan Passion Zinnia vám prozáří každý den, pokud mu budete věnovat tu
správnou péči. Při praní nezapomeňte zvolit program ruční mytí a do lázně přidejte kapku
jemného pracího gelu. Nikdy ho nedávejte do sušičky a žehličku raději taky nechte
vypnutou.

Materiál

Průsvitný tyl zaujme svojí lehkostí a vzdušným dojmem. Na těle vytváří efekt jemné
pavučinky, která přirozeně splyne s pokožkou. Žena si v něm bude připadat snově a
přitažlivě.

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

Barva

Černá barva si v šatníku vždy najde své místo. Zachovává si punc elegance a navíc opticky zeštíhluje a pozvedne tak
sebevědomí všech žen.

Rozměry

Vždy doporučujeme ženám, aby se přeměřily a s jistotou pak vybraly správnou velikost prádla. Míry našich testerek
můžou dámy inspirovat. 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
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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