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Felina 203290 miękki
biustonosz bez fiszbin
MAGIC ALLURE
Skandynawski błękit
Cena

255,20 zł

Cena poprzednia

319,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin roboczych

Numer katalogowy

203290

Kod producenta

203290

Producent

Felina

Opis produktu
Felina 203290 to miękki biustonosz bez fiszbin z kolekcji fashion Magic Allure w kolorze skandynawskiego błękitu. Biustonosz 203290 ma
regulowane lecz nie odpinane ramiączka ozdobione uroczą kokardką. Miseczki w tym modelu powstały z nowoczesnej tkaniny typu simplex,
która doskonale dopasowuje się do kształtu i rozmiaru piersi oraz zapewnia skórze swobodne oddychanie. Miseczki mają budowę trójdzielną
przez co idealnie przylegają do piersi, zapewniając doskonałe zebranie i podtrzymanie. Część kryjąca uszyta została z materiału tłoczonego w
paski natomiast część transparentną zdobi przepiękna haftowana koronka ukazująca motyw kwiatowy. Między miseczkami znajduje się
delikatna kokardka w kolorze biustonosza, która podnosi walory estetyczne całej bielizny. Biustonosz został wzmocniony boczną fiszbiną, która
zapewnia stabilizację całej konstrukcji. Dolna listwa nośna powstała z kilku warstw materiału przez co jest stabilniejsza, ale też elastyczna a to
za sprawą gumki, na której została osadzona. Tylna listwa modelu 203290 uszyta z kryjącego, elastycznego materiału, który delikatnie opina,
ale nie powoduje nadmiernego ucisku. Delikatna koronka, subtelne kokardki oraz nowoczesna technika haftu ażurowego, a także zmysłowy
kolor kolekcji Magic Allure, sprawiają, że bielizna prezentuje się niezwykle kobieco i wygląda bardzo atrakcyjnie nawet w największych
rozmiarach.

Skład materiału:
55% poliester
28% poliamid
16% elastan
Kolekcja MAGIC ALLURE w kolorze skandynawski błękit składa się z:
Felina
Felina
Felina
Felina

203290
204290
210290
213290

miękki biustonosz bez fiszbin
biustonosz z fiszbinami
mini figi
wysokie figi

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: skandynawski błękit (586)
Rozmiar biustonosza: 75E , 75F , 80C , 80D , 80F , 85B , 85D , 85F , 90B , 90C , 90E , 90F , 95D , 95E , 95F , 100C , 100D
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