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EKO Passion podväzkový komplet Primula

Údržba

Citlivý materiál erotickej bielizne vám bude robiť radosť ešte veľa dní, pokiaľ sa o ňu
budete láskyplne starať. Vždy odporúčame zvoliť program ručného prania s trochou
pracieho prostriedku. Sušička a žehlička si s jemnou látkou veľmi nerozumejú, tak
nechajte komplet radšej voľne uschnúť na čerstvom vzduchu.

Materiál

Kombinácia ľahkého tylu a hodvábnych čipiek si okamžite získa srdce žien. Dámy budú s
hriešnou fantáziou skúmať končekmi prstov každý záhyb bielizne a vychutnajú si jemnosť
a vzdušnosť materiálu.

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

Farba

Z čiernej farby dýcha elegancia a štýl. Ženy si v nej pripadajú príťažlivo, pretože dokáže skryť pár drobných
nedostatkov, zoštíhli postavu a pozdvihne tak ženské sebavedomie o level vyššie.

Rozmery

Ženy by sa mali pred nákupom bielizne vždy premerať, aby potom s istotou vybrali správnu veľkosť podľa
univerzálnych rozmerov od výrobcu. Miery našich testeriek poslúžia ako inšpirácia. Obrázok s rozmermi 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
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Obvod pod prsami: 70 – 82 cm
Obvod pása: 72 – 84 cm
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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