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Strap-on postroj Crimson Opulence

Údržba

Údržba vodeodolného postroja vás veľmi nezdrží. V prípade zašpinenia pásky
jemne utrite vlhkou handričkou tak, aby semišové polstrovanie nenavlhlo.
Koženku nedrite, ani postroj nedávajte do práčky. Zničili by ste ho. Skôr ako
hračku schováte do originálneho obalu, uistite sa, že sú kovové komponenty
suché. Kov vo vlhkom prostredí podlieha korózii. Pomôcku skladujte oddelene
od ostatných hračiek, aby na seba rôznorodé materiály nemohli chemicky
pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Postroj má vodeodolnú úpravu, preto nad jeho údržbou strávite minimum času. K vodným hrám si ale pomôcku
neberte. Kovové komponenty by mohli začať hrdzavieť.

Dizajn a tvar

Strap-on postroj pôsobí elegantným a luxusným dojmom, ktorý umocňuje efektný vzor na opaskoch v tvare malých
krížikov. V balení nájdete tri vymeniteľné kovové krúžky, do ktorých pomocou štyroch nastavovacích spôn s
praktickými cvokmi zafixujete rôzne priemery dild. Postroj ľahko pripevníte k bokom a zadočku a môžete sa
spoľahnúť, že neschádza z tela ani pri tvrdších prírazoch.

Materiál

Kvalitná vegánska koža (PVC materiál bez obsahu ftalátov) s 3D textúrou láka k dotykom prsty a pôsobí luxusným
dojmom. Na vnútornej strane popruhov nájdete hebúňku semišovú podšívku z polyesteru, ktorá neškriabe kožu a
spríjemňuje hrátky s postrojom. Kovové komponenty neobsahujú nikel a nespôsobujú alergické reakcie na kožu.

PVC
Polyester
Kov

Farba

Netradičná karmínovo červená farba s metalickými odleskami pôsobí luxusne a prebudí vo vás túžbu po erotickom
experimentovaní a posúvaní hraníc.

Rozmery

Vďaka nastavovacím popruhom sa postroj skvele prispôsobí krivkám tela.

Maximálny obvod popruhov: 168 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Najväčší priemer krúžku: 5 cm
Stredný priemer krúžku: 4,5 cm
Najmenší priemer krúžku: 3,75 cm
Hmotnosť: 317 g
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