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Neoprenová pouta Black Velour

Údržba

Údržbu voděodolných pout zvládnete levou zadní. Po akci je otřete vlhkým
hadříkem a suché je potom schovejte do původní krabičky. Zbytečně pouta
nenamáčejte, aby kovové komponenty nezačaly podléhat korozi. Po uschnutí je
uložte do originální krabičky odděleně od ostatních hraček, aby na sebe
materiály ostatních erotických pomůcek nemohly vzájemně chemicky působit a
poškodit se.

Voděodolnost

Pouta mají voděodolnou úpravu, proto je snadno očistíte od případných nečistot. K vodním hrátkám si ale hračku
raději neberte. Kovové komponenty by mohly začít rezivět.

Design a tvar

Pouta působí bytelným dojmem a na zápěstí vypadají efektně. Díky širokým opaskovým přezkám je na zápěstí
submisivního partnera podle potřeby povolíte nebo naopak utáhnete. Pouta se širšími očky jsou propojená hrubším
řetízkem, který má na jedné straně odepínací karabinu. Celkově se s pomůckou dobře manipuluje a při BDSM
hrátkách budí respekt.

Materiál

Jemný neoprenový materiál v matném designu působí stylově a oblíbíte si i vnitřní koženkové lemy, které chrání
zápěstí před odřeninami. Hrubší kovový řetízek bez obsahu niklu se nepřetrhne ani při hrubším zacházení a
nezpůsobuje alergickou reakci na kůži.

Barva

Smyslná černá barva evokuje tajemno a moc. Provede vás temnými zákoutími BDSM hrátek, ve kterých se snoubí
dominance s podřízeností a bolest s rozkoší.

Rozměry

Díky nastavitelným popruhům pouta padnou na ženské i mužské zápěstí.

Celková délka pout: 35 cm
Délka řetízku s karabinou: 16,3 cm
Šířka řemínku pout: 5 cm
Nejmenší průměr pout: 5,5 cm
Největší průměr pout: 9,5 cm
Hmotnost: 191 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
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