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Neoprénové putá Black Velour

Údržba

Údržbu vodeodolných pút zvládnete ľavou zadnou. Po akcii ich utrite vlhkou
handričkou a suché ich potom schovajte do pôvodnej krabičky. Zbytočne putá
nenamáčajte, aby kovové komponenty nezačali podliehať korózii. Po uschnutí
ich uložte do originálnej krabičky oddelene od ostatných hračiek, aby na seba
materiály ostatných erotických pomôcok nemohli vzájomne chemicky pôsobiť a
poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Putá majú vodeodolnú úpravu, preto ich ľahko očistíte od prípadných nečistôt. K vodným hrátkam si ale hračku radšej
neberte. Kovové komponenty by mohli začať hrdzavieť.

Dizajn a tvar

Putá pôsobia pevným dojmom a na zápästí vyzerajú efektne. Vďaka širokým opaskovým prackám ich na zápästí
submisívneho partnera podľa potreby povolíte alebo naopak utiahnete. Putá so širšími očkami sú prepojené hrubšou
retiazkou, ktorá má na jednej strane odopínaciu karabínu. Celkovo sa s pomôckou dobre manipuluje a pri BDSM
hrátkach budí rešpekt.

Materiál

Jemný neoprénový materiál v matnom dizajne pôsobí štýlovo a obľúbite si aj vnútorné koženkové lemy, ktoré chránia
zápästie pred odreninami. Hrubšia kovová retiazka bez obsahu niklu sa nepretrhne ani pri hrubšom zaobchádzaní a
nespôsobuje alergickú reakciu na kožu.

Farba

Zmyselná čierna farba evokuje tajomno a moc. Prevedie vás temnými zákutiami BDSM hier, v ktorých sa snúbi
dominancia s podriadenosťou a bolesť s rozkošou.

Rozmery

Vďaka nastaviteľným popruhom putá padnú na ženské aj mužské zápästie.

Celková dĺžka pút: 35 cm
Dĺžka retiazky s karabínou: 16,3 cm
Šírka remienka pút: 5 cm
Najmenší priemer pút: 5,5 cm
Najväčší priemer pút: 9,5 cm
Hmotnosť: 191 g
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej
fyzickej kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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