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Link do produktu: https://www.sklep-biustonosze.pl/5-in-1-jasny-zielony-p-7722.html

5 IN 1 jasny zielony
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

610114210000

Kod producenta

610114210000

Kod EAN

5907550839928

Opis produktu
Ważniejszą rolę, szczególnie w coraz chłodniejsze jesienne dni, 5-in-1 pełni noszony na biodrach chroniąc wrażliwe okolice nerek i kręgosłupa przed zimnem i wiatrem.
Taka alternatywna forma pasa na nerki, jest odpowiednia dla kobiet w każdym wieku. Żadna z nas się go nie powstydzi, bo 5-in-1 świetnie dopasowuje się do sylwetki i
występuje w modnej kolorystyce (aż 14 różnych kolorów!).

Warto wspomnieć, że do produkcji 5-in-1 używane są najwyższej jakości włoskie dzianiny micro poliamidowe, które charakteryzują się świetną elastycznością, a ich
wewnętrzne wykończenie typu skórka brzoskwini powoduje, że są niezwykle miękkie i miłe w dotyku. Dzięki temu 5-in-1 leży na ciele tak dobrze jak druga skóra.
Poza wspomnianymi wcześniej funkcjami, produkt 5-in-1 doskonale nadaje się do ‘przedłużenia’ ulubionej bluzki. Założony pod bluzkę skutecznie zakrywa brzuch i jest
idealnym uzupełnieniem spodni z niskim stanem, legginsów lub zbyt krótkich topów.
Jeśli potrzebujemy bluzki lub stanika bez ramiączek, 5-in-1 sprawdzi się również w tej roli. Dzięki elastyczności zastosowanych dzianin, będzie zarówno dobrze się
trzymał na biuście, jak i podkreśli nasze kobiece kształty. Na wieczorne wyjście polecamy założyć taki top jako dolną warstwę i na górę coś prześwitującego lub
koronkowego. Taka kreacja z pewnością przyciągnie uwagę i przysporzy nam wiele komplementów.
Produkt 5-in-1 może być noszony zarówno na co dzień, jak i w podróży. Świetne uzupełni garderobę aktywnej kobiety i nie zajmie zbyt wiele miejsca spakowany do
walizki. Dzięki jego różnym zastosowaniom jednego dnia mamy mini spódniczkę na wieczorne wyjście, drugiego dnia pas na nerki na czas podróży pociągiem, a
trzeciego dnia bluzkę bez ramiączek idealną na spotkanie w kawiarni. Czy można chcieć więcej od tego sprytnego produktu?

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 44 , 36 , 40 , 38 , 42
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