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LateX kalhotky s dildem Glossy

Údržba

Nejlepší je Péče o latexové pomůcky. V sadě najdete sprej na latex, který
bude udržovat kalhotky pořád krásně lesklé. Poté pudr, který usnadňuje
oblékání a slouží k tomu, aby se k sobě latex nepřilepil. Čistič, kterým snadno
vyčistíte dildo v kalhotkách a zbavíte se veškerých nečistot a bakterií. A čistič
latexu, který slouží jako prací prášek. Latexové oblečení perte raději v ruce
pod vlažnou vodou.

Design a tvar

Kalhotky jsou z pružného materiálu. Jejich oblékání je sice kapku těžší, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout.
Trochu cviku a máte to v malíku.

Materiál

V kalhotkách z přírodního latexu se budete lesknout jako drahý diamant. Materiál je pružný, takže se vejdete do své
obvyklé velikosti. Zároveň je latex pevný, takže po oblečení bude krásně držet a tvarovat zadeček. Kalhotky po
vyndání z obalu vypadají jako matná guma. Aby získaly svůj atraktivní lesklý vzhled, nastříkejte povrch speciálním
sprejem. K snadnějšímu oblékání a svlékání doporučujeme vnitřní stranu poprášit pudrem.

Barva

Poddejte se smyslné vášni a tajemství. Černá barva nenechá muže chladným.

Rozměry

S

šířka v pase: 31,5 cm
šířka nohavice (přes stehno): 26 cm
výška v boku: 9,6 cm

M

šířka v pase: 34,5 cm
šířka nohavice (přes stehno): 26,2 cm
výška v boku: 10,2 cm

L
šířka v pase: 38,5 cm

https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-latexove-pomucky/
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šířka nohavice (přes stehno): 27,6 cm
výška v boku: 11,2 cm

XL

šířka v pase: 43,3 cm
šířka nohavice (přes stehno): 28,3 cm
výška v boku: 12,2 cm
Hmotnost: 73 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě 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 případným alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo jiné obtíže, okamžitě
jej přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• 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 bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
Obecné informace o latexu
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Výrobek je vyroben z latexu z přírodního kaučuku, který může způsobovat alergie. Pokud se vyskytnou tělesné
příznaky nebo zdravotní problémy, okamžitě vyhledejte lékaře.
• Latex je extrémně pružný, ale také ho lze snadno poškodit. Při manipulaci s latexem se proto vyvarujte ostrých
předmětů jako jsou například sponky na vlasy, šperky, nebo také dlouhé nehty.
• Případné povrchové defekty, “stekliny” vznikají výrobou a nepředstavují výrobní vadu.
 
Používání latexových výrobků
 
• Dbejte na šetrné používání výrobku.
• Před prvním použitím očistěte výrobek podle pokynů k ošetřování (viz níže)
• Před nasazením jemně poprašte vnitřek latexového výrobku latexovým pudrem. To usnadní nasazení a chrání
výrobek před poškozeními, jako jsou trhliny atp.
• Po použití výrobek opět pomalu sundejte ze svého těla.
 
Péče o latex
 
• Po každém použití je nutné produkt ručně vyčistit ve vlažné vodě se speciálním mycím prostředkem nebo jemným
mýdlem. Zbytky mýdla vypláchněte studenou vodou.
• Po umytí vytřete výrobek suchou měkkou utěrkou nepouštějící vlákna.
• 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.
• Zcela vysušený výrobek před uložením lehce napudrujte latexovým práškem.
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• Uchovávejte výrobek na čistém, chladném a suchém místě. Vyvarujte se přímého slunečního světla a silné vlhkosti.
• Aby nedocházelo k chemickým reakcím, skladujte výrobek samostatně. Neskladujte jej s jinými výrobky z odlišných
materiálů.
• Pokud si přejete silný lesk, doporučujeme sprej na latex.
(Pozor: Nebezpečí uklouznutí v důsledku rozprášené mlhy.)

Informace o likvidaci odpadů

• Obalový materiál nevyhazujte a odevzdejte jej k recyklaci.
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