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Kožená pouta na ruce Růžový Slon

Údržba

Kvalitní provedení kůže vám usnadní údržbu pomůcky. Doporučujeme pouta
před prvním použitím naimpregnovat, aby kůže zbytečně nevsakovala pot,
vodu a další tekutiny. V případě ušpinění pak kůži opatrně očistěte ideálně
flanelovým vlhkým hadříkem nebo čisticí pěnou na kůži. Povrch hračky nikdy
nedrhněte silou a po očištění pouta nesušte na radiátoru ani fénem. Osušte je
suchým ručníkem a nechte je samovolně vyschnout. Pak uložte pouta zpátky
do krabičky a skladujte je odděleně od ostatních erotických pomůcek.
Různorodé materiály hraček na sebe rády chemicky reagují a tím se ničí. Taky
kožené produkty nenechávejte ve vlhkém, nebo naopak horkém prostředí a
chraňte je před slunečními paprsky. 

Voděodolnost

Kožená pouta v případě zašpinění od potu nebo erotické kosmetiky a jiných tekutin jednoduše očistěte vlhkým
hadříkem. Zbytečně ale pouta nenamáčejte pod sprchou ani ve vodě. Mohly by se poškodit.

Design a tvar

Na první pohled vás pouta na ruce Růžový Slon zaujmou svým netradičním růžovo-bílým provedením, které vyzývá k
divoké postelové akci. Díky poddajné kůži se s pomůckou dobře manipuluje. Praktické zapínání na přezku se snadno
a rychle zapíná stejně jako kovové karabiny, kterými buď spojíte obě pouta k sobě, nebo je upnete třeba k postroji
nebo k provazům. Celkově vypadá hračka originálně a v šuplíku slasti se jen tak neztratí.

Materiál

Kožená pouta necháváme vyrábět ze dvou druhů kůží. Horní část tvoří kvalitní hovězí kůže Tender, která příjemně
voní. Vnitřní polstrovaná strana pout z italské kozinky vás nadchne svým hladkým povrchem, po kterém budete s
chutí klouzat svými zvědavými konečky prstů. Při zmáčknutí oceníte měkké a přizpůsobivé provedení pomůcky, díky
kterému se pouta nezařežou do kůže.

Barva

Pastelově růžová barva v kombinaci s něžně bílou působí hravě a odvážně. Nažhaví vás k objevování nových
erotických praktik.

Rozměry

Naše pouta hravě schováte do nočního stolku, batohu nebo kufru.

Minimální obvod pout: 14 cm
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Maximální obvod pout: 26 cm
Délka karabinového spojení: 13 cm
Šířka řemene pout: 5 cm
Hmotnost: 180 g

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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