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Korkové putá Vegan Fetish

Údržba

Vodoodolné putá sa čistiť skoro vôbec nemusia. Ak ich ale náhodou ušpiníte,
stačí, keď ich povrch utriete vlhkou handričkou alebo hubkou, namočenou v
mydlovej vode. Po umytí nechajte pomôcku uschnúť. Nesušte putá na kúrení
ani pomocou fénu. Zničili by sa. Po vyschnutí uložte putá späť do krabičky a
skladujte ich oddelene od ostatných erotických pomôcok tak, aby sa jednotlivé
materiály pomôcok nedotýkali a chemicky tak na seba nereagovali a
nepoškodzovali sa. Pri hrách si dajte pozor na to, aby ste putá nezašpinili
krvou, farbou alebo farebnou ovocnou šťavou (napr. z repy). Také tekutiny sa
vpijú hlboko do korku a už ich z neho nikdy nevyčistíte.

Vodeodolnosť

Korkové putá Vegan Fetish majú z vonkajšej strany vodoodolnú úpravu. Môžete ich preto po hrách jednoducho utrieť
vlhkou handričkou. Vnútorný plyš ale nenamáčajte. Rýchlo by nasal vodu a trvalo by dlho, kým by celý uschol.

Dizajn a tvar

Svetlohnedé korkové putá, doplnené zlatými detailmi a hrubšou retiazkou, pôsobia elegantne a evokujú v nás hry v
prírode. Vďaka svojmu okrúhlemu tvaru a zapínaniu na pracku s remienkom sa ľahko prispôsobia úzkemu aj širšiemu
zápästiu. Preto putá parádne sedia ako mužom, tak aj ženám. Celkovo sa s putami dobre manipuluje, takže ich rýchlo
nasadíte aj zložíte.

Materiál

Korkové putá Vegan Fetish sa vyrábajú z prírodného korku, získaného z duba korkového. Z vonkajšej strany sú
hladké, ale vďaka zamatovo hebkej podšívke príjemne hladia kožu na zápästí.

korok
kov

Podšívka pút

100 % polyester

Farba

Svetlohnedá farba v kombinácii so žiarivo zlatou vás oslní na prvý pohľad. Elegantné snúbenie prírody a luxusu
omámi vaše zmysly.
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Rozmery

Putá hravo schováte do nočného stolíka.

Minimálny obvod pút: 12 cm
Maximálny obvod pút: 26 cm
Dĺžka retiazky s karabínou: 23 cm
Hmotnosť: 220 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.
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