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Čierny korzet Vinyl Treasure

Údržba

Pri citlivejších materiáloch vždy odporúčame ručné pranie, takže na práčku a
sušičku radšej zabudnite. Vonkajšiu časť korzetu môžete jednoducho utrieť
vlhkou handričkou. Pokiaľ budete erotickú bielizeň rozmaznávať správnou
starostlivosťou, odmení sa vám množstvom krásnych a nezabudnuteľných nocí.

Materiál

Hladký a lesklý materiál dobre priľne ku koži a stane sa ženinou tajnou zbraňou v
boji o partnerovu pozornosť.

100 % polyester s polyuretánovým povlakom

Farba

Rajcovná čierna farba neodmysliteľne patrí k erotickej bielizni. V kombinácii s
vinylom vytvára efektné odlesky, ktoré oslnia partnera rýchlosťou blesku.

Rozmery

Pred kúpou korzetu odporúčame ženám, aby sa premerali a svoje miery porovnali s rozmermi uvedenými výrobcom
bielizne. Dámy sa môžu inšpirovať aj mierami našich skúsených testeriek.

XS

Obvod cez prsia: 74 – 81 cm
Obvod pása: 59 – 64 cm
Obvod bokov: 84 – 91 cm

S

Obvod cez prsia: 82 – 89 cm
Obvod pása: 65 – 73 cm
Obvod bokov: 92 – 98 cm

M

Obvod cez prsia: 90 – 97 cm
Obvod pása: 74 – 81 cm
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Obvod bokov: 99 – 104 cm

L

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

XL

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