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ZESTAW
SUMMER
BLACK SET
Cena

99,00 zł

Cena poprzednia

115,90 zł

Dostępność

Aktualnie niedostę

Opis produktu
ZESTAW SUMMER BLACK SET
Absolutny hit i must have współczesnej power woman, która lubi być przygotowana na wszystko i w każdej sytuacji radzić
sobie perfekcyjnie! Nie musisz kupować pojedynczych sztuk i martwić się, czy dotrą na czas, bo za późno przypomniałaś sobie
o tym, że będziesz ich potrzebować. Teraz Twoje ulubione rajstopy, pończochy i podkolanówki dostępne są w jednym, letnim
zestawie, który możesz zabrać ze sobą w podróż, nosić w torebce lub bezpiecznie trzymać w szafie. Nie daj się zaskoczyć
pogodzie i bądź niezależna! Lśnij i wyglądaj pięknie zawsze i wszędzie, bez względu na porę dnia i warunki.
Zaproś zestaw Summer Black Set do swojej szafy, a na pewno nie pożałujesz!
W zestawie znajdziesz:
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* Rajstopy Nebbia 8 den - delikatne, jak mgiełka i tak cienkie, że trudno je zauważyć, bezpalcowe, z małym, wygodnym
bawełnianym klinem, płaskim szwem i efektem naturalnie opalonej skóry.
* Rajstopy Estate 15 den - eleganckie, wygodne i dyskretne rajstopy z delikatną częścią majtkową i małym klinem.
Uniwersalne, klasyczne i idealnie dopasowane do kształtu Twoich nóg.
* Rajstopy push-up Silva 20 den - ten model to znakomity wybór na wyjątkowe okazje. Podnosi pośladki, koryguje sylwetkę
i doskonale sprawdza się pod obcisłymi sukienkami.
* Pończochy Calze Sindis 15 den - przezroczyste, matowe, samonośne pończochy sprawią, że będziesz wyglądać
seksownie, nieskazitelnie, a Twoje nogi optycznie się wydłużą. Wygodne i trwałe stabilnie trzymają się na nodze.
* Pończochy Calze 20 den - urocze, kobiece i czarujące. Elastyczne, matowe dodadzą pazura i charakteru Twojej stylizacji.
* Podkolanówki Sheena 15 den - wygodne, lekkie, idealnie dopasowane i gładkie podkolanówki to idealny kompromis dla
ciepłych dni i potrzeby zachowania dress codu w codziennej elegancji.
Z zestawem Summer Black Set jesteś nie tylko praktyczna i oszczędna, ale zorganizowana, seksowna i gotowa na wszystko!

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: TG-2 , TG-3 , TG-4
Kolor: Black
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