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EKO Passion komplet Varella

Údržba

Zvodný komplet z jemnej látky perte iba v režime ručného prania a do kúpeľa pridajte
kvapku jemného pracieho gélu. Aby vám bielizeň robila radosť ešte veľa dní, nedávajte ju
do sušičky a žehličku radšej tiež nechajte vypnutú.

Materiál

Priehľadný materiál odhalí romantickú stránku ženy. Každý dotyk a pohladenie si dáma
vďaka hebkosti a jemnosti tylu užije plnými dúškami.

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

Farba

Dáma v čiernej farbe nikdy nestratí svoj šarm a nonšalanciu. Elegantný a tajomný nádych
čiernej farby pritiahne zraky mužov a žena si tak užije ich plnú pozornosť.

Rozmery

Pred kúpou bielizne odporúčame ženám, aby sa radšej premerali podľa univerzálnych rozmerov od výrobcu. Miery
našich 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
Obvod bokov: 100 – 112 cm
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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

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

