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Κωδ: ΜΠΕΛΒΠΣ-Ε, -Λ, -Μ 
ΜΠΕΛΒΠΜ-Ε, -Λ, -Μ 
ΜΠΕΛΒΠΛ-Ε, -Λ, -Μ 

ΜΠΕΛΒΠΧΛ-Ε, -Λ, -Μ 
ΣΟΥΤΙΕΝ BELVIA BRA 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Το σουτιέν BELVIA BRA είναι ειδικά σχεδιασµένο µε πολύ απαλό ύφασµα που προσαρµόζεται στη σιλουέτα σας και σας προσφέρει 
φυσική ανόρθωση, ενώ σµιλεύει τη γραµµή σας. Η τεχνολογία του BELVIA BRA έχει κάνει δυνατή τη δηµιουργία ενός σουτιέν χωρίς 
σύρµατα ή ραφές, από πολύ απαλό ύφασµα, χωρίς γάντζους, σηµάδια ή άβολες τιράντες. Είναι ιδανικό για να φοριέται µε οποιοδήποτε 
ρούχο, από αθλητικό µέχρι βραδινό. Προσφέρει στήριξη για όλες τις κουπ. Με λαιµόκοψη V και φαρδιές τιράντες για µέγιστη στήριξη. 
Το σουτιέν BELVIA BRA είναι ειδικά σχεδιασµένο για γυναίκες όλων των ηλικιών και στιλ. ∆ιαθέτει εσωτερικά µαξιλαράκια ενίσχυσης που 
αναπνέουν και τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται στο πλύσιµο. 
 

Πως να εισάγετε τα επιθέµατα: 
1. Γυρίστε το Βelvia Bra ανάποδα. 
2. Με το εσωτερικό µέρος της κουπ να κοιτάζει προς το µέρος σας, διπλώστε την στη µέση. 
3. Εισάγετε το επίθεµα στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι της κουπ του Belvia Bra. 
4. Μόλις το εισάγετε, πιέστε την κουπ για να ισιώσει. 
 

Πως να αφαιρέσετε τα επιθέµατα: 
1. Γυρίστε το Belvia Bra ανάποδα.  
2. Χρησιµοποιώντας δύο δάχτυλα, αφαιρέστε το επίθεµα µέσα από την εσοχή που βρίσκεται στο πλάι της κουπ του Belvia Bra. 
 

Φροντίδα για τα επιθέµατα: 
Πλύνετέ τα στο χέρι και κρεµάστε τα για να στεγνώσουν. 
 

Οδηγίες φροντίδας του Belvia Bra: 
Το Belvia Bra πλένεται στο πλυντήριο. ∆εν συνιστάται να τοποθετηθεί στο στεγνωτήριο. 
Για να επιµηκύνετε τον χρόνο ζωής του Belvia Bra, προτείνουµε τα εξής: 
Αφαιρέστε τα επιθέµατα πριν το πλύσιµο. Πλένετε µε κρύο νερό στο πλυντήριο, µαζί µε τα ευαίσθητα, µε παρόµοια χρώµατα.  
ΜΗΝ ΤΑ ΣΙ∆ΕΡΩΝΕΤΕ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ. 
 

Σύνθεση: 92% nylon, 8% spandex. 
 

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 


