ILASH

Rajstopy POPRAWIAJĄCE KRĄŻENIE z linii Dbamy
o Twoje Zdrowie wykonane są z elastycznych włókien,
delikatnie uciskających nogi. Ich główną funkcją jest
stymulowanie krążenia w nogach, co powoduje uczucie lekkości na wiele godzin.
Tights improving blood circulation, from our line We
Care About Your Health, consist of elastic fibers and
gently pinch the legs. Their main function is to stimulate the blood circulation in the legs. It causes a feeling
of lightness for hours.
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Transparentne rajstopy 20 den z dużą zawartością
przędzy LYCRA®, z klinem. Stworzone aby podkreślić piękno kobiecej figury. Specjalny splot włókien
powoduje, że część majteczkowa modeluje pośladki,
spłaszcza brzuch i wyszczupla biodra. Zalecane przy
odchudzaniu, częste noszenie rajstop wyszczuplających utrwala pożądany kształt sylwetki. Dzięki temu
w rajstopach ADRIAN czujesz sie wygodnie i komfortowo. Nic tak nie poprawia samopoczucia, jak świadomość dyskretnej elegancji…

Rajstopy damskie wykonane z dodatkiem specjalnych
przędz, posiadających właściwości aktywne wspierające efekt wyszczuplający, połączony z właściwościami antycellilutowymi.
Women’s tights made with the addition of special active supporting yarn with anti-cellulite and slimming
effect properties.

Ekskluzywne rajstopy wykonane z przędz oplatanych
z dodatkiem włókien elastycznych LYCRA, matowe,
przezroczyste, wzmocnione w części majteczkowej,
wzbogacone JONAMI SREBRA dzięki czemu charakteryzują się niezawodnym działaniem grzybobójczym i
bakteriostatycznym – zabezpieczają przed podrażnieniami skóry – zapobiegają uwalnianiu się nieprzyjemnych zapachów.
Rajstopy nie tracą swoich właściwości podczas wielokrotnego prania.
Exclusive tights made from covered yarns with elastic
LYCRA fiber, matt finish, transparent, reinforced panty
part, enriched with silver ions that provide anti-bacterial and hygienic effect - protects against skin damage
- prevents the release of odors.
Do not require special washing care and do not lose
the effectiveness over time.
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Transparent tights 20 den with a high LYCRA® yarn
content, with gusset. Created to emphasize the beauty
of the female form. Special fabric weave allows the
panty part to shape the buttocks, flatten the abdomen
and improve your hips. Recommended while slimming. Frequent wearing of the slimming tights strengthens the desired shape of your form. That is why you
feel comfortable in ADRIAN tights. There is nothing
better to improve your mood than the awareness of
discreet elegance…

Rajstopy damskie wykonane z dodatkiem specjalnych
przędz, posiadających właściwości aktywne wspierające efekt wyszczuplający, połączony z właściwościami antycellilutowymi.
Women’s tights made with the addition of special active supporting yarn with anti-cellulite and slimming
effect properties.
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