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Sensuous Contours
Sheer Comfort

Dirancang khusus menampilkan
lekuk tubuh yang indah tanpa
mengorbankan kenyamanan

Our Collection

Bahan Terbaik dan
Teknologi yang Telah
Dipatenkan

Dilengkapi dengan renda yang
terinspirasi dari Perancis dan detail
desain yang indah, membantu Anda
untuk menampilkan lekuk tubuh
yang indah tanpa mengorbankan
kenyamanan

Dirancang untuk
Kenyamanan Maksimal

Teknologi Mondella WinCool® di
desain secara khusus untuk menjaga
kelembapan dan kenyamanan, bahkan
untuk pemakaian dalam jangka waktu
yang lama. (Patented fabric: Japan Patent No.3127874,

Taiwan Patent No. 200712282 & China Patent No. CN101144217A)

Bottom Shaper

Dirancang Untuk Menampilkan
Lekuk Tubuh yang Indah

Teknologi Mondella Light Ray® Nano
Far Infrared (FIR) mendukung proses
rejuvenasi dengan secara konstan
mendistribusikan energi yang
membantu proses metabolisme
tubuh.

Dirancang khusus untuk tampilan
perut yang lebih rata dan didesain untuk
menonjolkan lekuk tubuh yang indah,
khususnya untuk bagian perut dan paha.
*Tersedia Beige & Hitam

Stylish

Renda motif bunga yang terinspirasi
dari Perancis dibuat secara istimewa;
tidak hanya menampilkan lekuk tubuh
yang indah namun juga agar tetap
tampil stylish.

Kain Jepang yang telah
dipatenkan dengan
bubuk mineral untuk
mengurangi tingkat
endotermik namun juga
meningkatkan difusi
termal untuk menjaga
kenyamanan

Menggunakan suhu
tubuh untuk
mengaktifkan teknologi
NANO FIR yang
menghasilkan efek
terapetik.

Dilengkapi dengan desain
yang indah dan elegan

Bust Shaper

Panty

Corset

Body Shaper

Membantu membentuk
payudara; dilengkapi
dengan kawat yang
didesain khusus untuk
menjaga kenyamanan
tetap maksimal.

Dirancang khusus agar
melekat sempurna di
pinggang anda, tanpa
mengorbankan
kenyamanan namun
tetap terlihat stylish.

Menciptakan tampilan lekuk
tubuh yang lebih atraktif
layaknya jam pasir, namun
tetap terlihat stylish dan
dapat digunakan setiap saat,
dilengkapi dengan tali yang
dapat dilepas-pasang.

Dirancang khusus untuk menampilkan siluet tubuh
yang indah; untuk tampilan payudara yang lebih
simetris dan berisi.

*Tersedia Beige &
Hitam

*Tersedia hanya Hitam

*Tersedia Beige & Hitam

