
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

EKO Passion podväzkový komplet Zinnia

Údržba

Citlivý materiál podväzkového kompletu si zaslúži láskyplnú starostlivosť. Vždy
odporúčame zvoliť program ručného prania s kvapkou jemného pracieho gélu. Na
sušičku a žehličku radšej zabudnite. Nechajte komplet voľne uschnúť na čerstvom
vzduchu a bude vám robiť radosť ešte veľa dní.

Materiál

Žena sa v záplave vzdušného tylu a jemných čipiek bude cítiť ako ryba vo vode. Nechá
sa unášať na vlnách luxusu až do pokojného prístavu – partnerovej hrejivej náruče.

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

Farba

Klasická čierna farba nikdy nesklame. Zachováva si svoju tajomnú tvár, a napriek tomu
sa v nej ženy cítia zvodne a sebaisto. Dokáže opticky zoštíhliť postavu a dodá tak
dámam extra sebavedomie.

Rozmery

Pred kúpou bielizne odporúčame ženám, aby sa starostlivo premerali a porovnali s univerzálnymi rozmermi od
výrobcu. Dámy sa môžu inšpirovať aj mierami našich testeriek. 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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