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Red Bow leplezetlen bikini

Karbantartás

Egy vad éjszaka után a ruhanemű kíméletes karbantartást igényel. Mossa meg a
bikinit a kezében, és hagyja szabadon megszáradni.

Design és alak

Felső része a nyak mögött és hátul fürdőruhaszerűen meg van kötve. A melltartó
részen nincs erősítés, csak csontok és piros masnik takarják a mellbimbókat. Vékony
zsinóros, nyitott ékelésű, szatén masnival díszített bugyi felfedi a legintimebb
részeket.

Anyag

Gyengéd és kellemes a testen. Nem nyomnak sehova semmit.

90% poliészter
10% elasztán

Szín

A fekete és a vörös irritáló kombinációja csodákra képes.

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
A zsinór hossza a nyak mögött: 47 cm
Menet kerülete: 70 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
A zsinór hossza a nyak mögött: 48 cm
Menet kerülete: 70 cm

XXL – XXXL

Magasság: 170–172 cm
Pohár mérete: C-E
Mellbőség: 74–88 cm
Derékbőség: 84–96 cm
Csípőkörfogat: 112–124 cm
A zsinór hossza a nyak mögött: 48 cm
Menet kerülete: 88 cm

A tangák minden méretben körülbelül 10 cm-re nyújthatók.
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