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Pink Marshmallow rózsaszín köntös

Karbantartás

Annak érdekében, hogy a fürdőköpeny a lehető leghosszabb ideig újszerű
legyen, azt javasoljuk, hogy csak egy csepp mosószerrel mosogassa kézi meleg
vízben. Ezután akassza fel a fürdőköpenyt egy szárítókötélre vagy ideális
esetben egy fogasra, és hagyja megszáradni. Soha ne vasalja vagy szárítsa
szárítógépben a fürdőköpenyt. Lehet, hogy lezuhan, és ez kár lenne.

Anyag

A selyem szatén kellemesen hűti a bőrt, és minden nő felejthetetlen
szabadság- és kényelemérzetben lesz része. Emellett jellegzetes tükröződései
olyan előkelő hangulatot teremtenek, amely még egy hétköznapi hétköznapot
is különlegessé varázsol.

100% poliészter

Szín

A romantikus rózsaszín szín megvilágítja a nőt, és kiemeli gyengéd oldalát. A hölgyek különlegesnek és stílusosnak
érzik magukat csillogó rózsaszínben.

Méretek

A nőknek azt javasoljuk, hogy fehérnemű vásárlás előtt mérjék meg magukat.

VAL VEL

Pohárméretek: A-B
Mell alatti kerület: 89-91 cm
Derékbőség: 64-69 cm
Csípő kerülete: 91-97 cm

M

Pohár mérete: B-C
Mell alatti kerület: 94-97 cm
Derékbőség: 69-74 cm
Csípő kerülete: 97-102 cm
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L

Pohár mérete: C-D
Mell alatti kerület: 99-102 cm
Derékbőség: 74-79 cm
Csípő kerülete: 102-107 cm

XL

Pohár mérete: C
Mell alatti kerület: 104-107 cm
Derékbőség: 79-102 cm
Csípő kerülete: 107-114 cm

XXL

Pohár mérete: C
Mell alatti körméret: 102-112 cm
Derékbőség: 79-89 cm
Csípő kerülete: 107-117 cm

XXXL

Pohár mérete: DD
Mell alatti körméret: 114-127 cm
Derékbőség: 92-102 cm
Csípő kerülete: 120-132 cm

XXXXL

Pohár mérete: DD
Mell alatti körméret: 130-137 cm
Derékbőség: 104-112 cm
Csípő kerülete: 135-142 cm
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