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EKO Passion harisnyakötő szett Zinnia

Karbantartás

A harisnyakötő szett érzékeny anyaga szerető törődést érdemel. Mindig azt javasoljuk,
hogy válasszon kézmosó programot egy csepp gyengéd mosógéllel. Inkább felejtsd el a
szárítót és a vasalót. Hagyja a készletet szabadon száradni a friss levegőn, és még sok
napig örömet okoz.

Anyag

A nő úgy érzi magát, mint egy hal a vízben a légies tüll és a finom csipke áradatában.
Hagyja magát elragadni a luxus hullámaitól egészen a csendes kikötőig – partnere
meleg karjaiig.

47% újrahasznosított poliamid
43% regenerált poliamid
7% regenerált elasztán
3% lycra

Szín

A klasszikus fekete szín soha nem okoz csalódást. Megőrzi titokzatos arcát, és a nők mégis csábítónak és
magabiztosnak érzik magukat. Optikailag karcsúsíthatja az alakot, és így extra önbizalmat adhat a hölgyeknek.

Méretek

Fehérnemű vásárlása előtt azt javasoljuk, hogy a nők alaposan mérjék meg és hasonlítsák össze a gyártó univerzális
méreteivel. A hölgyek is inspirálódhatnak tesztelőink intézkedéseiből. A kép a gyártó méreteivel a képgalériában
található.

S-M

Magasság: 158–164 cm
Pohár mérete: A-C
Mellbőség: 70–82 cm
Derékbőség: 60–72 cm
Csípőkörfogat: 88–100 cm

L-XL

Magasság: 164–170 cm
Pohár mérete: B-D
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Mellbőség: 70–82 cm
Derékbőség: 72–84 cm
Csípőkörfogat: 100–112 cm

XXL – XXXL

Magasság: 170–172 cm
Pohár mérete: C-E
Mellbőség: 74–88 cm
Derékbőség: 84–96 cm
Csípőkörfogat: 112–124 cm
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