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Čierna košieľka Aura

Údržba

Aby vám tento sexy kúsok robil radosť čo najdlhšie, starajte sa o neho s láskou.
Košieľku jemne přemáchejte v teplej vode s troškou pracieho prášku. Nechajte voľne
položené uschnúť a môžete ísť znova na vec. Pozor, zo sušičky alebo práčky by sa
košieľke mohla zamotať hlava.

Materiál

Decentne lesklý materiál s kombináciou čipky kvetinového vzoru. Veľa elastická látka
ľahká ako pierko.

75% polyester
15% polyamid
10% elastan

Farba

Sexy čierna farba, ktorá pôsobí príťažlivo a tajomne.

Rozmery

Orientačné rozmery od výrobcu nájdete v galérii obrázkov. Celkovo je košieľka elastickejšie než ostatné erotické
prádlo. Tanga sa dajú roztiahnuť vo všetkých veľkostiach o cca 5 cm. Odporúčame však, 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: 57 cm
Obvod tang: 62 cm

L-XL

Výška: 164–170 cm
Veľkosť košíčkov: B-D
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Obvod pod prsiami: 70–82 cm
Obvod pása: 72–84 cm
Obvod cez boky: 100–112 cm
Dĺžka košieľky: 61 cm
Obvod tang: 66 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: 66 cm
Obvod tang: 78 cm
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