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EKO Passion župan Zinnia

Údržba

Pôsobivý župan Passion Zinnia vám prežiari každý deň, pokiaľ mu budete venovať tú
správnu starostlivosť. Pri praní nezabudnite zvoliť program ručné umývanie a do kúpeľa
pridajte kvapku jemného pracieho gélu. Nikdy ho nedávajte do sušičky a žehličku radšej
tiež nechajte vypnutú.

Materiál

Priesvitný tyl zaujme svojou ľahkosťou a vzdušným dojmom. Na tele vytvára efekt jemnej
pavučinky, ktorá prirodzene splynie s pokožkou. Žena si v ňom bude pripadať snovo a
príťažlivo.

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

Farba

Čierna farba si v šatníku vždy nájde svoje miesto. Zachováva si punc elegancie a navyše opticky zoštíhľuje,
pozdvihne tak sebavedomie všetkých žien.

Rozmery

Vždy odporúčame ženám, aby sa premerali a s istotou potom vybrali správnu veľkosť bielizne. Miery našich testeriek
môžu dámy inšpirovať. 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
Obvod pod prsami: 70 – 82 cm
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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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