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ODCHUDZANIE KOSZULKA WYSZCZUPLAJĄCA MĘSKA

Cena : 50,00 zł
Nr katalogowy : 021
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

PODKOSZULKA MOCNO WYSZCZUPLAJĄCA
IDEALNA NA PREZENT DLA OSÓB "Z BRZUSZKIEM"
ORAZ PRZY PROBLEMACH Z KRĘGOSŁUPEM,PRZEPUKLINIE,
GINEKOMASTII I LECZENIU JAMY BRZUSZNEJ.
DOSKONALE KORYGUJE LINIĘ BRZUCHA,
RAMION ORAZ KLATKI PIERSIOWEJ

NAWET O 2-3 ROZMIARY!
Jeśli masz już dość męczących ćwiczeń na siłowni albo
w ogóle tam nie trafiłeś a uważasz że powinieneś zmienić wygląd
swojego" brzuszka"-to ta aukcja jest dla Ciebie.
Jeśli nie mieścisz się już w swoją marynarkę-nie martw się;
od dziś nikt nie musi wiedzieć,ze przybyło Ci
w pasie parę centymetrów za dużo!

Bielizna modeluje sylwetkę, wpływa na pracę mięśni,
wspomaga mikrokrążenie krwi w skórze.
Układ poszczególnych faktur dzianiny mocno koryguje linię brzucha,
ramion oraz klatki piersiowej.

Ta podkoszulka w znaczący sposób może zmienić wygląd.

Wszystko dla Twojego komfortu
oraz bardzo skutecznego wyszczuplania sylwetki!
Podkoszulka, która sprawia, że ??twój brzuch
oraz plecy stają się szczuplejsze!
Dostępna w 2 kolorach: białym lub czarnym.

Tylko u nas dopasujesz idealnie swój rozmiar:S,M,L,XL,XXL

ROZMIARY:OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
S- 83-89 CM
M-90-100

CM

L-100-120 CM
XL-120-128 CM
XXL-128-138 CM
-materiał: microfibra,nylon,elastan,bawełna.
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-bezuciskowa-można prać w pralce.
-posiada specjalistyczne "płaskie szwy"

-wpływa na kształtowanie poprawnej postawy
-wymusza utrzymywanie prostej sylwetki
-pomaga redukować bóle pleców
-wspomaga mikrokrążenie krwi
-nie odkształca się w praniu
-opatentowany trójwymiarowy splot zapewnia efekt masażu
-neutralizuje nieprzyjemne zapachy (nanocząsteczki srebra)
-praktycznie "niewidoczna" pod odzieżą
-specjalny ściągacz na dole pozwala
utrzymać ją w pożądanym położeniu

Nie tylko sprawia,że wyglądasz szczuplejszy,
ale też dodatkowo wspiera zmęczony kręgosłup.
Zaprojektowana, aby zapewnić solidne wsparcie brzucha,
mniejszą talię i wzmocnić dolną część pleców.

W wiadomości dla sprzedającego podaj swój kolor oraz rozmiar.

W razie braku danego rozmiaru,koloru lub jakichkolwiek zmian pojawi
się
taka wiadomość na samym dole aukcji-prosimy sprawdź przed zakupem.
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WYSYŁKA 24H!
ZOBACZ INNE NASZE AUKCJE-ZA PRZESYŁKĘ PŁACISZ
TYLKO RAZ I MASZ ZAWSZE 14 DNI NA ZWROT!

