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Strój kąpielowy skj F 30/820/22
Cena

301,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

FEBSKJ30/820/22

Kod producenta

FEBSKJ30/820/22

Kod EAN

5903491196540

Producent

Feba

Opis produktu
Brązowy strój kąpielowy w najmodniejszym animal print
Postaw na stroje kąpielowe w zwierzęce printy! Od lat cieszą się ogromną popularnością i pozwalają stworzyć stylizacje, dzięki
którym przełamiesz rutynę, podkreślisz kobiecość i wyróżnisz się w tłumie.
W najnowszej linii Safari znajduje się duży wybór kostiumów kąpielowych jedno i dwuczęściowych w efektowny print
zebry.
Kolekcja ta dedykowana jest kobietom, które nie lubią nudy i szukają rozwiązań, dzięki którym podkreślą swój
charakter, temperament i zdecydowany styl.
Kolory beżu i brązu, które pasują niemal do każdego typu urody i z pewnością podkreślą wakacyjną opaleniznę.
Wzór zebry to charakterystyczne pasy w różnych odcieniach brązu kontrastujące z jasnym, kremowym tłem.
Brązowy kostium kąpielowy, jednoczęściowy model F30/820 został ozdobiony na biuście wzorem zebry oraz ciekawymi
wstawkami w postaci lamówek z lekko połyskującego materiału przypominającego skórę.
Wzór jest subtelny, nadaje charakteru, przyciąga uwagę.
Strój kąpielowy posiada miękką wkładkę, bez fiszbin.
Dzięki tzw. "pływającym wkładkom" nadaje się zarówno dla Pań z większym jak i mniejszym biustem.
Regulowane, szersze ramiączka zapewnią dobre utrzymanie podczas kąpieli wodnych. Jest produkowany w wielu
rozmiarach, będzie idealny dla Pań szczupłych, ale również tych w rozmiarze plus size (rozmiarówka od S do 4XL).
Idealnie skrojony fason modeluje sylwetkę i wysmukla talię, dodatkowo od rozmiaru XL/42 kostium posiada w części
przedniej podwójną warstwę materiału dla zapewnienia większego komfortu.
Tył kostiumu wyższy.
Dekolt w szpic w kształt litery V ładnie podkreśla piersi, a ozdobna brązowa lamówka zmysłowo wykańcza całość. Strój
na środku, między miseczkami posiada ozdobne marszczenie, które pięknie podkreśla zarówno mały jak i duży biust.
miska z wkładką stałą
optycznie wysmukla i modeluje sylwetkę
lekko wyższe plecy
podwójna warstwa materiału z przodu od rozmiaru XL
dekolt w kształcie litery V
regulowane, szersze ramiączka ramiączka
Skład: Materiał zewnętrzny: 80% poliamid, 20% elastan

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: brązowy
Rozmiar: 2XL , 3XL , 4XL , L , M , XL
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