














ČESKÁ VÝROBA OD 1879

termotriko
reg. č.: 534542  M
reg. č.: 534543  L
reg. č.: 534544  XL
reg. č.: 534545  2XL

249,-

249,-

149,-

termospodky 
reg. č.: 534547  M
reg. č.: 534548  L
reg. č.: 534549  XL
reg. č.: 534550  2XL

Boxerky BAMBUS 2 ks 
z materiálu viskóza BAMBUS/elastan, extra jemné 
a pohodlné, v balení 2 ks  
reg. č.: 505962  M 
reg. č.: 555963  L
reg. č.: 555964  XL
reg. č.: 555965  2XL

179,-

Dámská 
podprsenka  
bezešvá pro více 
pohodlí, na sport 
i volný čas 
bílá
reg. č.: 571058  S/M
reg. č.: 571059  M/L
reg. č.: 571060  L/XL
černá
reg. č.: 571061  S/M
reg. č.: 571062  M/L
reg. č.: 571063  L/XL
tělová
reg. č.: 571064  S/M
reg. č.: 571065  M/L
reg. č.: 571066  L/XL

199,-

Termolegíny 
s kožíškem
extra hřejivé legíny 
s kožíškem na rubu, 
v černé barvě         
reg. č.: 555950  XL
reg. č.: 555951  2XL

Ponožky na doma 2 páry 
teplé a hebké ponožky, skvělé do postele a posezení u televize 
reg. č.: 555952  35-38
reg. č.: 555953  39-42

79,-

99,-

Ponožky s beránkem
pletená vrchní strana se vzorem, uvnitř 
hřejivý beránek 
reg. č.: 570231  37-41
reg. č.: 570229  42-45

79,-
protiskluzové
výstupky 
na podrážce

Zimní ponožky 
WORK 3 páry
díky použitým 
materiálům a konstrukci 
měkké, savé a navíc 
extra odolné   
reg. č.: 555954  39-42
reg. č.: 555955  43-46

179,-

Stahovací 
kalhotky
formující kalhotky 
s příjemnou kompresí, 
zpevní bříško 
a vytvarují zadeček
černé
reg. č.: 555956  S/M
reg. č.: 555957  M/L
reg. č.: 555958  L/XL
tělové
reg. č.: 555959  S/M
reg. č.: 555960  M/L
reg. č.: 555961  L/XL

Termoprádlo 
s počesanou rubovou 
stranou, z materiálu, 
který je příjemný 
na dotek, skvěle saje 
a hřeje, unisex střih 

cena za 3 páry

cena za 2 páry

cena za 2 kusy

BAMBUS
jemný k pokožce

skvěle savý
antibakteriální

Stahovací 
punčochové 
kalhoty 
elastické punčochové 
kalhoty s formující 
kalhotkovou částí, 
zpevňují bříško a zvedají 
zadeček  

149,-

99,-

černá
reg. č.: 533425  164/108 
reg. č.: 533426  170/116 
reg. č.: 533427  176/108 

tělové
reg. č.: 533422  164/108 
reg. č.: 533423  170/116 
reg. č.: 533424  176/108 

PUSH-UP
EFEKT

Dívčí noční košile
příjemně měkká a hřejivá, 
100% bavlna
reg. č.: 531588 100  
reg. č.: 531589 110  
reg. č.: 531590 120  
reg. č.: 531591 130  
reg. č.: 531592 140  
reg. č.: 531593 150
reg. č.: 555820 160  
reg. č.: 555821 170  

149,-

Dámská 
noční 
košile
bavlněná, 
pohodlný střih, 
s drobným vzorem

reg. č.: 552071  M
reg. č.: 552072  L
reg. č.: 552073  XL
reg. č.: 552074  2XL                           


