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Kostým Hot French Maid

Údržba

Aby vám kostým slúžil ešte veľa pracovných zmien, doprajte mu nežnú a
láskyplnú starostlivosť. Odporúčame vždy zvoliť program ručného prania
s troškou jemného pracieho prostriedku. Krehké materiály si nerozumejú so
sušičkou ani žehličkou, takže nechajte uniformu radšej voľne uschnúť na
čerstvom vzduchu.

Materiál

Jemná sieťovina prirodzene splynie so ženskými tvarmi. Krehký materiál bude
rozmaznávať pokožku a dodá jej pocit maximálneho pohodlia.

Body

90 % polyamid
10 % spandex

Motýlik a zástera

95% polyester
5% spandex

Farba

Čierno-biela kombinácia sa stane stávkou na istotu. Vytvára efektný kontrast a podčiarkne eleganciu a štýl uniformy.
Ženy si v nej budú pripadať ako naozajstné chyžné, ktoré splnia svojmu partnerovi všetko, čo mu na očiach vidia.

Rozmery

Pred kúpou kostýmu odporúčame ženám, aby sa radšej premerali a nešliapli tak s výberom veľkosti vedľa. Miery
našich testeriek poslúžia ako inšpirácia.
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Obvod cez prsia: 82 – 89 cm
Obvod v páse: 65 – 73 cm
Obvod bokov: 92 – 98 cm
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Obvod cez prsia: 90 – 97 cm
Obvod v páse: 74 – 81 cm
Obvod bokov: 99 – 104 cm

L

Obvod cez prsia: 98 – 106 cm
Obvod v páse: 82 – 90 cm
Obvod bokov: 105 – 112 cm

XL

Obvod cez prsia: 107 – 118 cm
Obvod v páse: 91 – 102 cm
Obvod bokov: 113 – 121 cm
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