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Sayla harisnyakötős szett

Karbantartás

Egy tapasztalt mosónőnek nincs szüksége tanácsra, a többiek Mossák ki
kézzel a Komplet Sayla- t, ne vasalják, ne tegyék szárítógépbe.

Design és alak

Az egész készlet tiszteletet ébreszt. A téglalap alakú felső szépen körbeveszi a
mellszobrot. A harisnyakötő úgy néz ki, mint egy miniszoknya.

Anyag

A finom és nagyon elasztikus tüllből készült megerősítetlen felsőt, valamint a
latex hatású műbőr mikroszálas oldalait hosszállíthatóságú elasztikus pántok
egészítik ki. Az ugyanilyen anyagból készült harisnyakötő alsó részén a
harisnyán állítható hosszúságú rögzítés található. Hátul szatén csipke található.
A készlet tangákat tartalmaz, fekete gumiszalaggal bélelve.

94% poliészter
6% elasztán

Szín

Egy olyan fekete készlet, mint egy mamba, szépen felkavarja a vért.

Méretek

Javasoljuk, hogy a nők méretválasztás előtt mérjenek újra, és hasonlítsák össze méreteiket a gyártó univerzális
méreteivel, amelyek megfelelnek az összes fehérnemű-modell méretének.

S-M

Magasság: 158–164 cm
Pohár mérete: A-C
Mellbőség: 70–82 cm
Derékbőség: 60–72 cm
Csípőkörfogat: 88–100 cm
Menet kerülete: 62 cm
Felső hossza: 19 cm

L-XL
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Magasság: 164–170 cm
Pohár mérete: B-D
Mellbőség: 70–82 cm
Derékbőség: 72–84 cm
Csípőkörfogat: 100–112 cm
Menet kerülete: 70 cm
Felső hossza: 20 cm

XXL – XXXL

Magasság: 170–172 cm
Pohár mérete: C-E
Mellbőség: 74–88 cm
Derékbőség: 84–96 cm
Csípőkörfogat: 112–124 cm
Menet kerülete: 78 cm
Felső hossza: 21 cm

A tangát minden méretben szétterítheti körülbelül 10 cm-re.
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