Dziękujemy za zakupy! Życzymy dużo radości z naszych produktów.

Dane aktualne na dzień: 20-09-2021 06:17

Link do produktu: https://amaya-moda.pl/sportowa-sukienka-z-kieszeniami-szara-rozowe-koty-p-2405.html

Sportowa sukienka z
kieszeniami szara + różowe
koty
Cena

89,90 zł

Cena poprzednia

114,90 zł

Produkt dostępny

od ręki

Wysyłka w ciągu

24h

Numer katalogowy

636

Kod producenta

40-9

Opis produktu
Nowoczesna sportowa sukienka z kieszonkami uszyta z miękkiej lekko elastycznej dzianiny bawełnianej. Materiał w kolorze
szarym i wzorek w różowe i czarne koty. Made in EU. Materiał: 70% wiskoza, 30% poliester
Sukienka z kieszonkami. Producent Numoco.
Wymiary:
długość od paszki 67cm ,
długość od ramienia 87cm.
biust 94-104cm
pas max. 94
biodra max. 106

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wzór: różowe koty
Rozmiar: 40/L

Jak dopasować rozmiar?
Sprawdzonym już sposobem na zakup przez internet jest porównanie odzieży ze sklepu ze swoją ulubioną rzeczą. Aby wybrać
rozmiar sukienki którą pokochałaś od pierwszego spojrzenia, wystarczy przemierzyć tę, którą już masz w szafie i wiesz że leży
na Tobie idealnie, następnie porównać z wymiarami podanymi dla danego wyrobu. Swoje wymiary wystarczy pozostawić przy
komputerze i od tej pory zakupy przez internet będą samą przyjemnością. Metodę tę stosuje tysiące internautek robiących
zakupy w sieci, ponieważ jest ona niezwykle skuteczna i pomaga uniknąć rozczarowań.
Każdy przedmiot w sklepie www.amaya-moda.pl ma opisane wymiary których należy szukać w zakładce "Tabela wymiarów"
"Wymiary" lub pod głównym opisem na stronie produktu. Nasze produkty mierzymy rozłożone luźno na płaskiej powierzchni
stołu ( tak samo prosimy zmierzyć swoją ulubioną rzecz z szafy).

Tabela rozmiarów damskich
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Praktyczne porady
Przed zakupem warto zastanowić się jaki fason będzie odpowiedni dla Ciebie i który wymiar jest najważniejszy - jeśli
masz duży biust, najważniejsze abyś sprawdzała zawsze tę wartość. Jeśli masz szerokie biodra - szukaj sukienki w
którą się zmieścisz i sprawdzaj ile sukienka ma na biodrach. Jeśli masz trochę brzuszka nie kupuj sukienki zbyt
dopasowanej, ponieważ będziesz wyglądać niekorzystnie (obciśnie biodra i podkreśli wystający brzuszek) warto wtedy
wybrać rozmiar większy.
Kiedy szukasz kreacji na ważną uroczystość na której pragniesz wyglądać wyjątkowo, zajmuje to mnóstwo czasu i
zazwyczaj ciężko znaleźć w tradycyjnym sklepie tę wymarzoną sukienkę. Wiadomo, że każda z nas ma inną figurę więc
czasami warto skorzystać z usług doświadczonej krawcowej, która dopasuje sukienkę do naszej sylwetki. Przy wyborze
odzieży nie należy kierować się tylko rozmiarem ponieważ nie jest standardowa, każdy producent ustala ja wg. siebie,
poza tym każda sukienka ma inny fason, zatem rozmiary różnią się od siebie.
Ja też zakupuję ciuchy przez internet - z braku czasu aby biegać po sklepach. Jeśli nie jestem pewna po prostu
wybieram rozmiar większy, który mogę sobie dopasować zaszewkami lub zaszyć po boku. Jeżeli masz problemy z
doborem, zadzwoń - doradzę, jestem dostępna pod tel.510-737-059

Jak zdejmować miarę?
1. Obwód biustu - prostuję plecy i owijam się centymetrem wokół klatki piersiowej, przekładając centymetr z przodu
przez szczyty piersi a z tyłu tak aby objąć się w linii równoległej do podłogi.
2. Obwód pod biustem - zdejmuje się go poziomo w miejscu pod biustem.
3. Obwód talii - mierzymy w najwęższym miejscu naszej talii, zwykle jest to 1 cm nad pępkiem
4. Obwód bioder - mierzę w tym miejscu gdzie jest on największy.
5. Długość spódnicy – tę miarę zaczynamy od talii i odmierzamy w dół (wyznaczamy pożądaną długość).
6. Obwód ręki - mierzy się go poziomo przy nasadzie ręki, na wysokości pachy, w miejscu, w którym jest ona najtęższa.
7. Długość tyłu - mierzy się ją pionowo od 7 kręgu szyi (kostki karkowej) do linii talii, wzdłuż środka pleców.
8. Długość rękawa - przy zdejmowaniu tej miary należy centymetr przyłożyć do ramienia (w miejscu gdzie powinien być
wszyty rękaw), przytrzymując go prowadzić pionowo wzdłuż lekko zgiętego łokcia do nasady kciuka.
9. Długość przodu do piersi- centymetr przytrzymuje się palcem na wysokości 7 kręgu szyi (znajduje się tam tzw.
kostka karkowa), następnie prowadzi się go pionowo w kierunku przodu ciała, do środka piersi.
10. Długość przodu przez piersi- centymetr przytrzymuje się palcem na wysokości 7 kręgu szyi (znajduje się tam tzw.
kostka karkowa), następnie prowadzi się go pionowo w kierunku przodu ciała, przez najwyższy punkt gorsu (środek
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piersi), aż do talii.
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