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Červená košieľka Whitny

Údržba

Aby vám košieľka robila spoločnosť čo najdlhšie, zaobchádzajte s ňou opatrne.
Tyl a čipková výšivka je veľmi jemný materiál. Doprajte košieľke krátku kúpeľ
v teplej vode s kvapkou mydla alebo jemného pracieho prášku. Nechajte voľne
položenú uschnúť a šup s ňou do šuplíka. Do práčky ani sušičky nepatrí, moc by
z košieľky nezostalo.

Materiál

Elastický, priesvitný materiál, ktorý dopĺňa krásna výrazná čipka.

90% polyester
10% elastan

Farba

Vyberte si z dvoch príjemných farebných kombinácií:

Čierna košieľka s výšivkou vo fialových tónoch – pôsobí rafinovane sexy.
Bordó košieľka s výšivkou v růžovohnědých tónoch – zmyselná farba pre
chvíle plné vášne

Rozmery

Odporúčame, aby sa ženy pred výberom veľkosti premeral a svoje miery porovnali s univerzálnymi rozmermi od
výrobcu, ktoré zodpovedajú veľkostiam všetkých jeho modelov bielizne.

S–M

Výška: 158–164 cm
Veľkosť košíčkov: A-C
Obvod pod prsiami: 70–82 cm
Obvod pása: 60–72 cm
Obvod cez boky: 88–100 cm
Dĺžka košieľky: 64 cm
Obvod tangá: 64–90 cm

L–XL
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Výška: 164–170 cm
Veľkosť košíčkov: B-D
Obvod pod prsiami: 70–82 cm
Obvod pása: 72–84 cm
Obvod cez boky: 100–112 cm
Dĺžka košieľky: 65 cm
Obvod tangá: 70–100 cm

XXL / XXXL

Výška: 170–172 cm
Veľkosť košíčkov: C-E
Obvod pod prsiami: 74–88 cm
Obvod pása: 84–96 cm
Obvod cez boky: 112–124 cm
Dĺžka košieľky: 70 cm
Obvod tangá: 74–110 cm
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