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Koszule nocne damskie
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Różnorodność kolekcji oraz połączenie wytwornego piękna z najnowszymi trendami w modzie pozwalają
dobrać odpowiedni strój każdej kobiecie. Vanilla night&day to najwyższej jakości bielizna nocna dla kobiet
ceniących piękno, ale również i wysoką jakość w rozsądnej cenie.

Koszulki i piżamy damskie Vanilla night&day to także doskonały pomysł na prezent dla wyjątkowej kobiety.
W firmowym sklepie internetowym otrzymasz produkt zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe,
przewiązane i zwieńczone kokardą. Wykorzystywane surowce są tylko sprawdzone, najwyższej klasy,
miękkie dzianiny: wiskoza, bawełna, modal oraz koronki które dostarczane są przez najlepszych europejskich
producentów.

Limitowane kolekcje, bogactwo modeli i kolorów przy zachowaniu świeżości i klasycznej prostoty znakomita
jakość materiałów i światowej klasy wykończenie podbijają serca wielu zadowolonych klientek.

Piękne i czarujące piżamy, damskie koszule nocne i szlafroki miękko dopasowują się do kobiecej sylwetki, a
delikatność materiałów potęguje zmysłowe wrażenia. Pozwól sobie na komfort podczas snu lub wieczornego
odpoczynku.

Kobieca, seksowna i bardzo delikatna bielizna Vanilla night&day stworzona została z myślą o kobietach,
które chcą być adorowane i czuć się wyjątkowo. Każdy model, każda koszulka nocna to małe dzieło sztuki
tworzone z najlepszej wiskozy, jedwabiu i najpiękniejszych koronek. Zaprojektowane i uszyte w Polsce.
Dzieło sztuki, które sprawia, że wieczory stają się magiczne, a poranki bardziej energetyzujące. Bo Vanilla
night&day ponad wszystko celebruje kobiecość.
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