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Kožené kalhotky s řetízkem Rough

Údržba

Kožený pásek jednoduše omyjete teplou vodou a mýdlem, uschne raz dva. Na
kovový řetízek k čištění použijte například starý kartáček na zuby a vysušte
ručníkem.

Voděodolnost

Voděodolné kalhotky klidně vezměte sebou do vířivky nebo jen tak do sprchy
na vodní hrátky s partnerem.

Design a tvar

Kožené kalhotky jsou velmi hezky designově dělané. Perfektně padnou každé
ženě. Dvojitý kovový řetízek v rozkroku bude příjemně chladit a kožené véčko
zdobené stříbrnými cvoky zvýrazní klín.

Materiál

Boky lemuje strečový pás. Klín zdobí kožené véčko se čtyřmi kovovými kulatými cvoky a rozkrok chladí kovový
řetízek. Báječná kombinace tří materiálů.

Barva

Černá barva opasku bude vypadat dominantně, ale přitom velmi svůdně. Stříbrný řetízek vás bude chladit na klitorisu
už od pohledu.

Rozměry

Kalhotky vypadají tak malinké, ale přitom nadělají hodně parády. Díky svým rozměrům je můžete vzít kamkoliv
sebou. Vlezou se vám i do plesové kabelky.

Váha: 91 g
Šířka: 11 cm
Výška: 5.5 cm
Délka řetízku: 12 cm

Bezpečnostní pokyny

Obecné informace o kůži
 
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
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• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Kůže je přírodní produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkost.
• Kůže, která bývá vystavena kolísání tělesné teploty a potu a není ošetřována a čištěna, zmatní, zkřehne a nakonec
ztvrdne a stane se lámavou.
 
Používání kožených výrobků
 
• Dbejte na šetrné používání výrobku.
• Před prvním použitím produkt naimpregnujte běžně dostupným sprejem na impregnaci kůže, dle typu kůže
(broušená, hladká). Tento sprej má vodu odpuzující účinek a snižuje náchylnost k zašpinění.
• Po použití výrobek opět opatrně sundejte ze svého těla.
 
Pokyny k péči o kůži
 
• Na lehké skvrny a znečištění použijte měkkou, vlhkou utěrku nebo měkký kartáč a speciální přípravek pro péči o
kůži, dle typu kůže.
• Pro odolné skvrny nebo pro kompletní vyčištění předejte výrobek do speciální čistírny kůže.
• Větší výrobky za účelem vysušení rozprostřete na ručník. Nejprve nechte vyschnout vnitřní a poté vnější stranu.
Dbejte na to, aby byly kompletně vysušeny zipy, detaily a kapsy.
• Uchovávejte výrobek na čistém, chladném a suchém místě. Vyvarujte se přímého slunečního světla, přímých zdrojů
tepla, silné vlhkosti.
• Aby nedocházelo k chemickým reakcím a tím k poškození výrobku, skladujte výrobek samostatně. Neskladujte jej s
jinými výrobky z odlišných materiálů.
• Aby se zabránilo korozi na kovových částech a případně plísni na kůži, nechte výrobek důkladně vyschnout a
neskladujte jej v plastových sáčcích.
• Čas od času kůži potřete běžně dostupným prostředkem pro péči o kůži, dle typu kůže.
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