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Jednodielne plavky Black Venus

Údržba

Morská voda a chlór dokážu plavky dosť potrápiť. Po každom kúpaní im tak
doprajte očistnú kúru v podobe ručného prania s trochou jemného pracieho
prostriedku. Nechajte plavky voľne uschnúť, najlepšie na čerstvom vzduchu. Aby
si model Black Venus zachoval tvar a sýtu farbu, nepoužívajte sušičku a na
žehličku radšej tiež zabudnite.

Materiál

Ultraľahký nylon sa perfektne hodí na plážové outfity. Ženy sa v hladkom a
príjemnom materiáli budú cítiť ako ryba vo vode. Páni neodolajú tmavým
odleskom plaviek a radi partnerku odmenia pohladením alebo zmyselným
dráždením.

82 % nylon
18 % lycra

Farba

S čarovnou čiernou farbou žena nikdy nešliapne vedľa. Tmavé odtiene opticky zoštíhlia postavu, takže sa v nich
dámy budú cítiť neodolateľne a príťažlivo.

Rozmery

Pred kúpou plaviek odporúčame dámam, aby sa radšej premerali a s istotou potom vybrali správnu veľkosť. Miery
našich testeriek pomôžu ženám uľahčiť výber.

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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L

Obvod cez prsia: 94 – 99 cm
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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