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Strap-on postroj Crimson Opulence

Údržba

Údržba voděodolného postroje vás moc nezdrží. V případě ušpinění pásky
jemně otřete vlhkým hadříkem tak, aby semišové polstrování nenavlhlo.
Koženku nedřete, ani postroj nedávejte do pračky. Zničili byste ho. Než hračku
schováte do originálního obalu, ujistěte se, že jsou kovové komponenty suché.
Kov ve vlhkém prostředí podléhá korozi. Pomůcku skladujte odděleně od
ostatních hraček, aby na sebe různorodé materiály nemohly chemicky působit
a poškodit se.

Voděodolnost

Postroj má voděodolnou úpravu, proto nad jeho údržbou strávíte minimum času. K vodním hrátkám si ale pomůcku
neberte. Kovové komponenty by mohly začít rezivět.

Design a tvar

Strap-on postroj působí elegantním a luxusním dojmem, který umocňuje efektní vzor na páscích ve tvaru malých
křížků. V balení najdete tři vyměnitelné kovové kroužky, do kterých pomocí čtyř nastavovacích spon s praktickými
cvoky zafixujete různé průměry dild. Postroj snadno připevníte k bokům a zadečku a můžete se spolehnout, že
nesjíždí z těla ani při tvrdších přírazech.

Materiál

Kvalitní veganská kůže (PVC materiál bez obsahu ftalátů) s 3D texturou láká k dotekům prsty a působí luxusním
dojmem. Na vnitřní straně popruhů najdete hebounkou semišovou podšívku z polyesteru, která neškrábe kůži a
zpříjemňuje hrátky s postrojem. Kovové komponenty neobsahují nikl a nezpůsobují alergické reakce na kůži.

PVC
Polyester
Kov

Barva

Netradiční karmínově červená barva s metalickými odlesky působí luxusně a probudí ve vás touhu po erotickém
experimentování a posouvání hranic.

Rozměry

Díky nastavovacím popruhům se postroj skvěle přizpůsobí křivkám těla.

Maximální obvod popruhů: 168 cm
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Největší průměr kroužku: 5 cm
Střední průměr kroužku: 4,5 cm
Nejmenší průměr kroužku: 3,75 cm
Hmotnost: 317 g
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