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Kovová pouta Hard Game + semišový pytlíček

Údržba

Údržbu voděodolných pout budete mít v malíčku dřív, než řeknete slon.
Případné nečistoty otřete navlhčeným hadříkem a vyleštěte je do sucha.
Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech nečistot a dotáhne očistu do konce.
Potom stačí pouta uložit do semišového pytlíčku, aby se vám nikam
nezatoulaly klíčky od pout a hračka se nedotýkala ostatních erotických
pomůcek v šuplíku. Různorodé materiály na sebe totiž chemicky reagují a
můžou se poškodit.

Voděodolnost

Pouta mají voděodolnou úpravu, proto je po hrátkách snadno očistíte
navlhčeným hadříkem. 

Design a tvar

Pouta působí luxusním dojmem a svým vzhledem umocňují atmosféru tvrdých BDSM hrátek. Hrubší spojovací řetízek
se jen tak nepřetrhne a připoutáte s ním partnera k nábytku. S pomůckou se díky bytelnému provedení snadno
manipuluje a výrobce myslel i na bezpečnostní páčky pro rychlé povolení sevření, které najdete na obou hřbetech
pout vedle klíčové dírky. K hračce patří taky dva klíčky v originálním designu lebek a stylový semišový pytlíček.

Materiál

Pevný kovový materiál bez obsahu niklu z postříbřené oceli příjemně chladí zápěstí a nezpůsobuje alergickou reakci
na kůži.

Barva

Stříbrná barva se leskne jako hladina nočního jezera a evokuje dominanci. Tuto barvu milují i fanoušci klinik hrátek,
kterým chladivý kov připomíná anonymní prostředí sterilní ordinace.

Rozměry

Pouta se díky univerzální velikosti hravě přizpůsobí mužskému i ženskému zápěstí.

Celková délka pout: 34 cm
Minimální průměr pout: 5 cm
Maximální průměr pout: 6,5 cm
Délka spojovacího řetízku: 13 cm
Hmotnost: 287 g
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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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