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Strap-on postroj Bel Air

Údržba

Údržbu vodoodolného postroja zvládnete počas pár minút. V prípade
zašpinenia koženku aj vnútorné čalúnenie utrite vlhkou handričkou s kvapkou
jemného mydla. Postroj nedrhnite ani ho nedávajte do práčky. Zničili by ste ho.
Myslite tiež na to, že kovové komponenty vo vlhkom prostredí podliehajú
korózii, preto sa pred uložením strap-onu do originálneho obalu alebo
látkového vrecka uistite, že sú ozdobné cvoky suché. Postroj skladujte
oddelene od ostatných erotických hračiek, aby na seba ich materiály nemohli
pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Vodoodolná úprava postroja zaistí, že nad jeho údržbou nestrávite celý deň. Do vane alebo sprchovacieho kúta si ale
postroj neberte. Kovové cvočky môžu začať hrdzavieť a to by bola škoda.

Dizajn a tvar

Postroj pôsobí luxusným a pevným dojmom. Pracky na prednej strane pomôcky, ktorými ľahko zafixujete väčší alebo
menší gumový krúžok na uchytenie dilda, zdobia zlaté cvočky. Široký bedrový pás dodáva chrbtu oporu, takže si k
hrám prizvite aj ťažšie dildá. Strap-on pohodlne upevníte na bokoch aj zadočku textilnými popruhmi.

Materiál

Na dotyk hladký a jemný polyuretánový materiál s dlhou životnosťou evokuje koženku. Neoprenové vnútorné
čalúnenie postroja rozmaznáva kožu a kovové cvočky bez niklu nespôsobujú alergické reakcie. Hebké gumové krúžky
ľahko pružia, preto upevnenie dilda do postroja zvládnete počas chvíľky.
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Farba

Kombinácia tajomnej čiernej a zmyselnej vínovočervenej farby rozdráždi libido a umocní túžbu po orgazme. Zlatý
odtieň cvočkov evokuje luxus a noblesu.

Rozmery

Univerzálna veľkosť postroja padne skoro každému.
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Maximálny obvod popruhov: 130 cm
Rozmery bedrového pása: 41 × 15,8 cm
Priemer menšieho krúžku: 3,5 cm
Priemer väčšieho krúžku: 4,5 cm
Hmotnosť: 220 g
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