
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Pruhované šaty Samantha

Údržba

Doprajte šatám nežný ručný kúpeľ a nechajte ich potom uschnúť na ramienku,
aby si udržali pekný a prirodzený tvar. Sušičku ani žehličku do starostlivosti o
bielizeň radšej nezapájajte, pretože si s umelými látkami veľmi nerozumie.
Vzhľadom na citlivosť materiálu, ktorý sa občas lepí k sebe, odporúčame
skladovať model Samantha zabalený v pôvodnom papierovom obale.

Materiál

Príjemne hladký materiál v matnom vzhľade si bleskurýchlo získa srdce dám,
ktoré si užijú každý dotyk a pohladenie na maximum. Nenechavé ruky partnera
budú kĺzať po zvodných ženských krivkách ako po zľadovatenom jazere.

Čierna látka

90% polyester
10% spandex

Červená látka

85% polyester
15% spandex

Farba

Prirodzená súhra dvoch kontrastných farieb sa stane zárukou úspechu. Elegantná čierna s dráždivo červenou farbou
v dáme prebudí neľútostnú dračicu, ktorá presne vie, ako lapiť muža do svojej siete.

Rozmery

Ženy by sa mali pred nákupom bielizne vždy starostlivo premerať. Na porovnanie poslúžia aj miery našich testeriek.
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Obvod cez prsia: 82–89 cm
Obvod v páse: 65–73 cm
Obvod cez boky: 92–98 cm
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Obvod cez prsia: 90–97 cm
Obvod v páse: 74–81 cm
Obvod cez boky: 99–104 cm

L

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

XL

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