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Postroj s putami Sinner

Údržba

Vďaka vodeodolnosti budete mať údržbu hračky hotovú v priebehu pár minút.
V prípade zašpinenia stačí, keď postroj s putami opatrne a jemne utrite vlhkou
handričkou. Nikdy materiál nedrhnite ani nenamáčajte pod vodou. Mohol by sa
zničiť. Tiež pomôcku nesušte fénom ani na kúrenie. Materiál by sa zvlnil alebo
popraskal. Nakoniec uložte postroj s putami do originálnej krabičky a skladujte ho
oddelene od ostatných erotických hračiek vo vašom šuplíku slasti. Zabránite tak
tomu, aby na seba jednotlivé materiály pomôcok reagovali a poškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Postroj s putami Sinner má vodeodolnú úpravu. Do sprchy si ho preto vziať síce
nemôžete, ale kedykoľvek ho ľahko očistíte.

Dizajn a tvar

Čierny postroj s putami a obojkom sa skladá z niekoľkých remienkov a kovových
spôn. Submisívneho partnera preto jednoducho spútate rovnakým spôsobom, akým
si zapínate opasok nohavíc. Pomôcka pôsobí dominantne a ľahko sa s ňou
manipuluje. Vďaka univerzálnemu prevedeniu s niekoľkými očkami pre zapnutie
skvele sedí väčšine otrokov a otrokýň.

Materiál

Postroj s putami sa vyrába z hladkého polyuretánu, ktorý na prvý pohľad evokuje pravú kožu. Zamilujete si ho pre
jeho odolnosť a jemný povrch, po ktorom budete plávať končekmi prstov ako po pokojnej jazernej hladine.

Farba

Temne čierna farba podčiarkne atmosféru z BDSM hier. Podľahnite jej kúzlu a ponorte sa do najtemnejších hlbín vašej
fantázie.

Rozmery

Vďaka nastaviteľným rozmerom putá skvele sedí na mužskom aj ženskom tele.

Obvod okolo krku: 28–43 cm
Obvod v páse: 60–101 cm
Obvod zápästia: 15–24 cm
Hmotnosť: 374 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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