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Felina 202289 biustonosz
z termicznie tłoczonymi
miseczkami z fiszbinami
VISION DELUXE
Cena

359,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny robocze

Numer katalogowy

202289

Kod producenta

202289

Producent

Felina

Opis produktu
Felina 202289 to miękki biustonosz z fiszbinami z kolekcji Vision Deluxe w kolorze fioletowym. Biustonosz z termicznie tłoczonymi
miseczkami wykonany z trwałego, nowoczesnego materiału przyjaznego dla skóry. Elegancka, bogato zdobiona koronka z motywem liści to
cecha, która wyróżnia tę kolekcję. Miseczki w modelu 202289 są pełnie, kryjące. W górnej części transparentne ze wspomnianej liściastej
siateczkowej tkaniny. Na styku łączenia miseczek i ramiączek znajdują się subtelne kokardki nadające uroku biustonoszowi. Ozdobna koronka
została umieszczona także na mostku, który uszyty jest na zakładkę. Ramiączka w tym modelu są gładkie, nieodpinane z regulacją. Tylna listwa
nośna w całości wykonana z siateczki zdobionej haftem. Materiał doskonale dopasowuje się do kształtu piersi przez co idealnie je unosi i
formuje. Ponadto tkanina z której został wykonany charakteryzuje się dużą przepuszczalnością powietrza. Vision Deluxe 202289 zapewnia
stabilne podtrzymanie nawet najbardziej okazałego biustu. Przyczyniają się do tego fiszbiny boczne wbudowane w listwę nośną. Dodatkowo
zapobiegają one zwijaniu się materiału co zapewnia stabilność całej konstrukcji.
Kolekcja Vision Deluxe to następczyni, doskonale znanej naszym klientkom, serii Divine Vision w niepowtarzalnym fioletowym kolorze z modną
tematyką drobnych listków.

Skład materiału:
70 % poliamid
18 % elastyn
12% poliester
Biustonosz Felina 202289 z kolekcji Vision Deluxe można połączyć z figami, szortami i reformami z tej samej kolekcji 213289, 214289 oraz
280289.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Fioletowy (41)
Rozmiar biustonosza: 75B , 75C , 75D , 75E , 75F , 80B , 80C , 80D , 80E , 80F , 80G , 85B , 85C , 85D , 85E , 85F , 85G ,
90B , 90C , 90D , 90E , 90F , 90G , 95B , 95E
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