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Conturelle 835854
biustonosz z fiszbinami
Luxury Desire granat
Cena

327,20 zł

Cena poprzednia

409,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin roboczych

Numer katalogowy

835854

Kod producenta

835854

Producent

Conturelle

Opis produktu
Conturelle 835854 to biustonosz z fiszbinami w kolorze granatowym, któremu towarzyszy błękitna koronka. Luxury Desire to kolekcja, która
charakteryzuje się zmysłowością, to połączenie eleganckiego granatu z najwyższą jakością wykonania. Luxury Desire 835854 to wyjątkowy
model biustonosza, który podkreśla dekolt i zaokrągla biust. Miseczki w tym modelu zostały pokryte koronką, występuje ona w jaśniejszym
odcieniu niż cały biustonosz. Wzór przedstawiający kwiatowe liście umieszczony został na przeźroczystym tiulu. Całość stanowi ciekawą i rzadko
spotykaną kolorystykę połączoną z komfortem noszenia. Konstrukcja miseczki została wzmocniona podwójnym, transparentnym tiulem z dwoma
pionowymi, bocznymi przeszyciami stabilizującymi konstrukcję. Ramiączka rozpoczynają się bezpośrednio od miseczki, są w formie makaronu
na odcinku około 10cm, następnie przechodzą w jedną, regulowaną szelkę. Listwa nośna w tylnej części jest gładka, jednokolorowa. Dla poprawy
stabilności listwy nośnej od rozmiaru 90D występują w zapięciu potrójne haftki. W środkowej części mostek wykonany z podwójnego tiulu,
ozdobiony subtelnym kółeczkiem w kolorze złotym.
Skład materiału:
59% poliamid
22% elastan
19% poliester
Poniżej prezentujemy inne produkty z kolekcji Luxury Desire, które pozwolą stworzyć idealnie pasujący komplet.
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807854
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biustonosz usztywniany z fiszbinami Luxury Desire granat
stringpanty Luxury Desire granat
szorty Luxury Desire granat
figi Luxury Desire granat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Granatowy (551)
Rozmiar biustonosza: 70C , 70F , 70G , 75B , 75C , 75D , 75E , 75F , 75G , 80B , 80D , 80E , 80F , 80G , 85B , 85D , 85E , 85F
, 85G , 90B , 90C , 90E , 90F , 95C , 100B , 100C
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