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EKO Passion župan Primula

Údržba

O župan sa starajte s nehou. Len tak vám bude robiť radosť po dlhú dobu.
Môžete ho preprať ručne vo vlažnej vode s kvapkou pracieho gélu alebo mu
dopriať očistnú sprchu v práčke. Nezabudnite ale na spotrebiči nastaviť šetrný
ručný program, pretože vysoké teploty jemnej látke nesvedčia. Z toho dôvodu
sa vyhnite aj sušičke na bielizeň a žehličke.

Materiál

Ľahučký, na tele príjemný materiál rozmaznáva jemnú ženskú kožu ako
v bavlnke. Župan je pohodlný a vzdušný, ale zároveň elegantný a sexy.

47 % recyklovaný polyamid
43 % regenerovaný polyamid
7 % regenerovaný elastan
3 % lycra

Farba

Tajomná čierna farba zahalí ženské krivky do závoja zmyselnosti, vášne a odvahy.

Rozmery

Župan sedí aj dámam s plus size postavou. Pred jeho kúpou ale ženám odporúčame, aby sa premerali a svoju veľkosť
porovnali s rozmermi od výrobcu. Obrázok s rozmermi od výrobcu nájdete vo fotogalérii.

S – M

Výška: 158 – 164 cm
Veľkosť košíčkov: A – C
Obvod pod prsami: 70 – 82 cm
Obvod pása: 60 – 72 cm
Obvod bokov: 88 – 100 cm

L – XL

Výška: 164 – 170 cm
Veľkosť košíčkov: B – D
Obvod pod prsami: 70 – 82 cm
Obvod pása: 72 – 84 cm
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Obvod bokov: 100 – 112 cm

XXL – XXXL

Výška: 170 – 172 cm
Veľkosť košíčkov: C – E
Obvod pod prsami: 74 – 88 cm
Obvod pása: 84 – 96 cm
Obvod bokov: 112 – 124 cm
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