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Korková pouta Vegan Fetish

Údržba

Voděodolná pouta se čistit skoro vůbec nemusí. Pokud je ale náhodou ušpiníte,
stačí, když jejich povrch otřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou, namočenou
v mýdlové vodě. Po omytí nechte pomůcku uschnout. Nesušte pouta na topení
ani pomocí fénu. Zničila by se. Po vyschnutí uložte pouta zpátky do krabičky a
skladujte je odděleně od ostatních erotických pomůcek tak, aby se jednotlivé
materiály pomůcek nedotýkaly a chemicky tak na sebe nereagovaly a
nepoškozovaly se. Při hrátkách si dejte pozor na to, abyste pouta nezašpinili
krví, barvou nebo barevnou ovocnou šťávou (např. z řepy). Takové tekutiny se
vpijí hluboko do korku a už je z něj nikdy nevyčistíte.

Voděodolnost

Korková pouta Vegan Fetish mají z vnější strany voděodolnou úpravu. Můžete je proto po hrátkách jednoduše otřít
vlhkým hadříkem. Vnitřní plyš ale nenamáčejte. Rychle by nasál vodu a trvalo by dlouho, než by celý proschnul.

Design a tvar

Světle hnědá, korková pouta, doplněná zlatými detaily a hrubším řetízkem působí elegantně a evokují v nás hrátky v
přírodě. Díky svému kulatému tvaru a zapínání na přezku s řemínkem se snadno přizpůsobí úzkému i širšímu zápěstí.
Proto pouta parádně sedí jak mužům, tak i ženám. Celkově se s pouty dobře manipuluje, takže je rychle nasadíte i
sundáte. 

Materiál

Korková pouta Vegan Fetish se vyrábějí z přírodního korku, získaného z dubu korkového. Z vnější strany jsou hladká,
ale díky sametově hebké podšívce příjemně hladí kůži na zápěstí.

 korek
 kov

Podšívka pout

 100 % polyester

Barva

Světle hnědá barva v kombinaci se zářivě zlatou vás oslní na první pohled. Elegantní snoubení přírody a luxusu
omámí vaše smysly.
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Rozměry

Pouta hravě schováte do nočního stolku.

 Minimální obvod pout: 12 cm
 Maximální obvod pout: 26 cm
 Délka řetízku s karabinou: 23 cm
 Hmotnost: 220 g

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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