BRACELET SIZE GUIDE
H O W T O M E A S U R E CORRECTLY Y O U R W R I S T S I Z E - Π
Ω Σ Ν Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Τ Ε Σ Ω Σ Τ Α Τ ΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ Τ Ο Υ ΚΑΡΠΟΥ
ΣΑΣ
Wrap a flexible tape measure around your wrist, just below the wrist bone.
Pull it tight so it's snug, but not uncomfortable.
Τυλίξτε μια εύκαμπτη μεζούρα γύρω από τον καρπό σας, ακριβώς κάτω από
το οστό του καρπού. Τραβήξτε το σφιχτά τόσο όσο να είναι άνετο, αλλά όχι
άβολο.
Make a note of the number at the point where the tape meets the 0. This is
your wrist size.
Σημειώστε τον αριθμό στο σημείο όπου η μεζούρα συναντά το 0. Αυτό είναι
το μέγεθος του καρπού σας.
To find your perfect bracelet size, add 2.00 cm to your wrist size. For
example if your wrist circumference is 16 cm your advised bracelet size is
18.00cm.
Για να βρείτε το μέγεθος του βραχιολιού σας, προσθέστε 2,00 cm στο μέγεθος
του καρπού σας. Για παράδειγμα, εάν η περιφέρεια του καρπού σας είναι 16
cm, το προτεινόμενο μέγεθος βραχιολιού είναι 18,00 cm.
You can add or subtract centimeters according to whether you prefer a loose,
exact or tight fit size.
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εκατοστά ανάλογα με το αν
προτιμάτε ένα πιο χαλαρό η σφιχτό μέγεθος εφαρμογής.
COMMON BRACELET SIZES FOR WOMEN
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΜΕΓΕΘΗ ΒΡΑΧΙΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
small / μικρό

length / μήκος 17cm

Medium/μεσαίο

length / μήκος 18,5cm

large /μεγάλο

length / μήκος 20cm

*NOTE: This guide is for reference only. MICHALIS cannot be held responsible for any errors that occur
as a result of measuring your wrist. *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο οδηγός χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά. Η
MICHALIS Α.Ε δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα που μπορεί τυχόν να
προκύψουν ως αποτέλεσμα της μέτρησης του καρπού σας.

