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EKO Passion body Varella

Údržba

Starajte sa o body s rovnakou láskou a nehou, s akou sa staráte o vlastné telo. Ručné
pranie s kvapkou pracieho gélu rozmazná mäkký a citlivý tyl jemným kúpeľom. Sušičku so
žehličkou radšej do starostlivosti nezapájajte, pretože by mohli erotickú bielizeň
nenávratne poškodiť.

Materiál

V priesvitnom materiáli žena odhalí všetky svoje prednosti. Elastický a na dotyk príjemný
tyl rozmazná ženinu pokožku nadštandardnou starostlivosťou.

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

Farba

Čierna farba patrí medzi stálice erotickej bielizne. Vyníma sa zmyselnou eleganciou a
všestrannou energickosťou, ktorá rozprúdi stojaté vody každodennej všednosti.

Rozmery

Odporúčame ženám, aby sa pred kúpou bielizne vždy premerali a svoje miery porovnali s univerzálnymi rozmermi od
výrobcu. Miery testeriek môžu poslúžiť ako inšpirácia. 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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