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Jednodielne plavky Leopard Dream

Údržba

Pred praním vždy odporúčame skontrolovať údaje na štítku. Aby si plavky
zachovali krásnu farbu a tvar, zvoľte radšej program ručného prania s kvapkou
jemného pracieho prostriedku. Plavky vám za to určite poďakujú, pretože chlór a
morská soľ im vôbec nesvedčia. Sušička sa s nimi príliš nekamaráti, takže ich
nechajte radšej voľne uschnúť na čerstvom vzduchu.

Materiál

Plavky sa môžu pochváliť odolným a ultraľahkým materiálom, ktorý priľne k
pokožke a odhalí ženinu silu a skrytú príťažlivosť.

82 % nylon
18 % lycra

Farba

Trojlístok čiernej a bielej farby so zvieracím motívom si svojou výnimočnosťou
získa srdce mnohých dám, ktoré si v plavkách budú pripadať ako bohyne.

Rozmery

Model plaviek síce zodpovedá bežným konfekčným veľkostiam bielizne, napriek tomu odporúčame ženám, aby sa
pred kúpou radšej premerali alebo sa inšpirovali mierami našich testeriek.

S

Obvod cez prsia: 83 – 89 cm
Obvod pása: 65 – 70 cm
Obvod bokov: 88 – 93 cm

M

Obvod cez prsia: 89 – 94 cm
Obvod pása: 70 – 75 cm
Obvod bokov: 93 – 98 cm
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Obvod cez prsia: 94 – 99cm
Obvod pása: 75 – 80 cm
Obvod bokov: 98 – 103 cm

XL

Obvod cez prsia: 99 – 104 cm
Obvod pása: 80 – 85 cm
Obvod bokov: 103 – 108 cm
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