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Miękki biustonosz z
fiszbinami Felina
202292 Secret
Delight nordic blue
Cena

244,30 zł

Cena poprzednia

349,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

0202292

Kod producenta

Felina 202292

Producent

Felina

Opis produktu
Secret Delight 202292 to termicznie tłoczony biustonosz z fiszbinami od Feliny. Kolekcja, którą prezentujemy wyróżnia się niepowtarzalnym kolorem nordic blue.
Biustonosz jak i cała ta kolekcja posiadają delikatne zdobienia w formie drobnych kropeczek. Secret Delight 202292 zachwyca starannością wykonania.

Miękki biustonosz z fiszbinami Felina 202292 Secret Delight

Felin 202292 to biustonosz pochodzący z kolekcji Secret Delight wyróżniający się kolorem oraz starannością wykonania. Secret Delight 202292 to biustonosz z
termicznie tłoczonymi miseczkami oraz z fiszbinami. Felina 202292 ma klasyczny krój, bardzo dobrze podtrzymuje biust dzięki całkowicie zabudowanym miseczkom.
Dodatkowo doskonale zbiera i zaokrągla biust. Jest to biustonosz miękki lecz powstał z bardzo trwałego materiału. Uroku nadaje połyskująca nić, z której powstał haft
zdobiący biustonosz. Zdobienia w całej tej kolekcji występują w postaci drobnych kropeczek. Ramiączka są nieodpinane, regulowane, ozdobione charakterystycznym dla
Secret Delight haftem przedstawiającym kwiaty i liście.
Biustonosz Felina 202292 z kolekcji Secret Delight można połączyć z figami z tej samej kolekcji 213292 oraz 210292.

Seria: Secret Delight 292
Typ: Miękki z fiszbiną
Rodzaj kolekcji: FASHION - (artykuły dostępne jednorazowo)
Skład surowcowy: 66% poliester; 21% poliamid;13% elastan

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: (586) Nordic Blue
Rozmiar: 75 B , 75 E , 80 B , 80 D , 85 B , 85 F , 90 G , 100 D
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Sprawdź swój rozmiar

Sprawdź swój rozmiar dzięki kalkulatorowi rozmiarów Felina! ►

Konserwacja bielizny
Konserwacja bielizny
Pranie
Bieliznę należy prać regularnie, ponieważ pot może uszkodzić delikatne włókna elastanu. Najlepiej robić to ręcznie i używać
wyłącznie środków przeznaczonych do prania delikatnych i kolorowych wyrobów. Żel do kąpieli lub szampon mogą
oddziaływać na bieliznę niekorzystnie za sprawą silnych substancji usuwających tłuszcz.
Bieliznę można prać w pralce automatycznej, jednakże do tego celu należy używać specjalnych woreczków, ponadto należy
wybierać delikatny program prania.
Generalnie zaleca się rezygnację ze wszelakich płynów do zmiękczania, ponieważ mogą one działać niekorzystnie na włókna
elastanowe. Bielizny nie należy także odwirowywać ani wykręcać.
Białe rzeczy powinny być prane oddzielnie od kolorowych, aby możliwie najdłużej utrzymać ich biel.
Suszenie
Szlachetna bielizna schnie po praniu najlepiej na świeżym powietrzu, w cieniu. Nie powinna być suszona na grzejniku ani w
suszarce, ponieważ promienie słoneczne oraz kaloryfer powodują, że włókna się zbiegają. Ponadto bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może powodować blaknięcie kolorów bielizny.

O marce Felina
Od ponad 130 lat marka FELINA jest symbolem eleganckiej, dziennej bielizny damskiej najwyższej klasy. Biustonosze, figi i
body projektowane są na bazie wieloletniego doświadczenia, specjalnie pod kątem spełnienia życzeń i wymagań kobiet,
pełnych życia i energii. Na uwagę zasługuje wyjątkowe dopasowanie kształtu, zapewniające najwyższy komfort noszenia –
nawet w przypadku dużych rozmiarów miseczek. W zakresie jakości nie uwzględniamy żadnych kompromisów: nasza bielizna
produkowana jest z zachowaniem najwyższych kryteriów jakościowych, prawie wyłącznie w zakładach produkcyjnych w
Europie i tylko z doskonałych materiałów, niedrażniących skóry. Z tego względu w bieliźnie FELINA każdy czuje tak dobrze, jak
we własnej skórze.
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