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Obojok s vodidlom Vegan Fetish

Údržba

Vodoodolný obojok veľmi často čistiť nebudete, ale keď už sa ho rozhodnete
vyčistiť, vezmite si na pomoc jemnú hubku alebo mäkkú handričku, ktorú
namočíte v mydlovej vode. Po umytí nechajte pomôcku voľne uschnúť. Nesušte
ju na radiátore ani pomocou fénu. Po vyschnutí potom už len obojok uložte späť
do krabičky alebo textilného vrecúška a skladujte ho oddelene od ostatných
erotických pomôcok. Zabránite tak tomu, aby na seba rôznorodé materiály
pôsobili a ničili sa. Pri hrách si dajte pozor na to, aby ste obojok neušpinili od
krvi, farby alebo ovocných štiav so silným pigmentom. Také tekutiny sa do
korku s chuťou zahryznú a už ich z povrchu nikdy neodstránite.

Vodeodolnosť

Obojok s vodidlom Vegan Fetish je vodoodolný. V prípade potreby ho preto jemne utrite vlhkou handričkou.

Dizajn a tvar

Obojok vyzerá trochu ako korkový opasok od nohavíc. Spoločne s retiazkovým obojkom ale hračka vyzerá elegantne
a nadčasovo. Celkovo sa obojok aj pútko dobre držia v ruke a ľahko sa zapína.

Materiál

Pevný, ale poddajný korkový materiál si zamilujete. Korok je čisto prírodný produkt, ktorý sa získava z kôry duba
korkového.

korok
kov

Podšívka obojku

100 % polyester

Farba

Prírodná, svetlohnedá farba korku v kombinácii so zlatou retiazkou vyzerá luxusne a moderne.

Rozmery

Vďaka zapínaniu na pracku obojok skvele padne väčšine žien aj mužov.
Minimálny obvod: 35 cm
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Maximálny obvod: 44 cm
Dĺžka vodidla: 85 cm
Hmotnosť: 230 g

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.
• Obojky: nebezpečenstvo uškrtenia, medzi obojkom a pokožkou krku by mal zostať priestor, aby nedošlo k
začervenaniu
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