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Plyšová pouta na ruce Desiro Teddies – černá

Údržba

Díky voděodolné úpravě zvládnete údržbu pomůcky rychlostí blesku. Případné
nečistoty setřete vlhkým hadříkem a pak pouta vyleštěte do sucha. Dezinfekce
pomůcek dotáhne očistu do konce a zbaví hračku všech bakterií. Plyšový
návlek můžete přeprat ve vlažné vodě s kapkou pracího gelu a potom ho
nechat uschnout na volném vzduchu. Suchou pomůcku uložte do originálního
obalu nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních hraček ve vaší
sbírce. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Voděodolnost

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

Design a tvar

Pouta spojená hrubším řetízkem působí hravým dojmem a okoření BDSM předehru zvědavým vanilkám i zkušenějším
pistáciím. Pod odnímatelným plyšovým návlekem se ukrývá bytelný kovový rám, se kterým spoutaný partner zakusí
ocelový stisk. Se želízky se snadno manipuluje a otevřete je buď pomocí klíčku, nebo bezpečnostní pojistky.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z kvalitního kovu, který se nedeformuje a pevně drží svůj tvar. Díky bytelnému plyšovému
návleku jsou pouta pohodlná a netlačí zápěstí. Plyšový kabátek nepelichá a překvapí vás taky svou hebkostí. Pokud
dáváte přednost chladivému polibku, návleky z pout sundejte.

Barva

Elegantní kombinace chladivé stříbrné a magické černé barvy patří k nestárnoucí klasice, která polechtá libido
každému BDSM nadšenci.

Rozměry

Naše nastavitelná pouta jsou dost široká, ale občas nepadnou mužům s širokým zápěstím. Před pořízením pomůcky
vám proto doporučujeme, abyste si zápěstí přeměřili a porovnali své míry s velikostní tabulkou.

Minimální obvod zápěstí bez plyše: 16 cm
Maximální obvod zápěstí bez plyše: 19,6 cm (na těsno)
Minimální obvod zápěstí s plyšem: 14,4 cm
Maximální obvod zápěstí s plyšem: 18 cm (na těsno)
Délka řetízku: 7,5 cm
Hmotnost: 131 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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