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Wygodne buty na wesele do
tańca
Nr katalogowy: 449
Marka: CHOREO
Czas wysyłki: 24 godziny
Kolor: Srebrny
Tkanina: Brokatowa
Zdobienie: Kryształy z efektem zorzy polarnej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena
339,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:
Buty na wymiar stopy?: NIE (wysyłka w 3 dni) TAK
(czas oczekiwania 3/5 tygodni)
, Rozmiar: 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43
44
Wysokość obcasa: 10 cm , 6 cm , 7.5 cm , 8.5 cm , 9
cm

Opis produktu
Wygodne buty do tańca na wesele buty wygodne do tańca
Piękne i jednocześnie bardzo wygodne buty do tańca z prześwitującą miękką siateczką po bokach. To właśnie ta
delikatna siateczka doskonale trzyma palce i daje poczucie komfortu. Siatka na butach tanecznych nie rysuje się i jest
prawie niewidoczna z daleka. Wierzchnia brokatowa tkanina pokryta jest kryształkami, które pięknie odbijają światło
podczas ruchu. buty wygodne do tańca

Idealnie dopasowane buty taneczne na wesele
Te srebrne buty taneczne, to stylowe i eleganckie buty do tańca latynoskiego zaprojektowane jako idealny dodatek do

tanecznej garderoby. Lśniąca, srebrna tkanina sprawia, że doskonale pasują na zajęcia taneczne, pokazy taneczne, a
także są idealnym wyborem na ślub, wesele, studniówkę i sylwestra. Są odpowiednie do wszystkich stylów tańca
latynoskiego, np. salsy, bachaty, kizomby i innych.

Buty wygodne do tańca
Wyjątkowo elastyczna podeszwa z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin bez
bólu. Wewnętrzna bawełniana wkładka jest bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu będziesz miała wrażenie, że
tańczysz w kapciach. wygodne buty do tańczenia na wesele

Na stopy z haluksami wygodne buty do tańczenia na wesele
Jeśli masz haluksy, w tych butach poczujesz się komfortowo. Siatka w butach do tańca jest bardzo chwalona przez
kobiety, ponieważ nie tylko doskonale podtrzymuje palce, ale również zakrywa niedoskonałości stopy. wygodne buty do
tańca na wesele kotyl

Wysokość i kształt obcasów wygodne buty do tańca na wesele kotyl
Jeśli jesteś początkującą tancerką, warto, abyś wybrała taką wysokość obcasa, w której będziesz czuć się komfortowo i
nie stracisz równowagi podczas tańca.
Do wyboru masz: wygodne buty na wesele do tańca
Obcas typu ﬂare są najpopularniejszym rodzajem obcasów tanecznych. Bardzo ładnie wyglądają zarówno w wersji 7,5
cm jak i 9 cm, a jednocześnie zapewniają uczucie lepszej stabilności podczas tańca.
Szpilki w wersji 8.5 cm i 10 cm są popularne wśród profesjonalnych tancerzy.
Szersze i niższe obcasy 6 cm są popularne wśród Pań, które nigdy nie chodziły w obcasach.
wygodne buty do tańca na wesele allegro

Dostępne rozmiary butów tanecznych na wesele
Nie wybieraj rozmiaru butów tanecznych sugerując się rozmiarem butów noszonych na co dzień. Nasza rozmiarówka jest
co 0,5 cm (standardowa rozmiarówka jest co 1 cm). Zrobiliśmy to po to, aby buty taneczne jak najlepiej pasowały do
stóp klientek.

Dlatego, zmierz długość stopy i wybierz odpowiedni rozmiar butów tanecznych.
1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglij do połówek. Przy wyniku 23,3 cm zapamiętaj rozmiar 23,5 cm.
4. Znając długość swojej stopy dobierz rozmiar butów tanecznych według poniższej tabeli.
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