NÁVOD
LateX šaty Alexia
Údržba
Věnujte šatům něžnou péči, aby vám dlouho vydržely jako nové. Po použití je
důkladně opláchněte pod tekoucí vodou s kapkou jemného mýdla a nechte je
volně uschnout. Péče o latexové pomůcky prodlouží životnost i lesk modelu.
Pro skladování šatů použijte černý igelitový pytlík a pozor na kovové předměty
nebo přímé sluneční paprsky, které latexu škodí. Latexové šaty nikdy nežehlete
a nedávejte je do sušičky na prádlo. Uložte šaty samostatně, aby se nedotýkaly
žádných erotických pomůcek. Různorodé materiály na sebe často vzájemně
reagují a tím se ničí.

Materiál
Latex vás omámí svou speciﬁckou vůní a po vyleštění taky oslňujícím leskem. Tento přírodní materiál příjemně přilne
k pokožce. Kaučuk, ze kterého se latex vyrábí, může u citlivých lidí vyvolat alergickou reakci. V případě podráždění
vyhledejte svého ošetřujícího lékaře.
100 % přírodní latex

Barva
Černá barva s vysokým leskem umocňuje touhu experimentovat s drsnějšími sexuálními praktikami.

Rozměry
Šaty jsou pružné a přizpůsobí se postavě, ke které přilnou jako druhá kůže. Před koupí se ale přeměřte a svou
velikost porovnejte s rozměry od výrobce.
S
Obvod přes prsa: 82–89 cm
Obvod v pase: 65–73 cm
Obvod přes boky: 92–98 cm
M
Obvod přes prsa: 90–97 cm
Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 99–104 cm
L
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NÁVOD
Obvod přes prsa: 98–106 cm
Obvod v pase: 82–90 cm
Obvod přes boky: 105–112 cm
XL
Obvod přes prsa: 107–118 cm
Obvod v pase: 91–102 cm
Obvod přes boky: 113–121 cm
XXL
Obvod přes prsa: 119–130 cm
Obvod v pase: 103–114 cm
Obvod přes boky: 122–132 cm
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