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Plyšové putá na ruky Desiro Teddies – čierna

Údržba

Vďaka vodeodolnej úprave zvládnete údržbu pomôcky rýchlosťou blesku.
Prípadné nečistoty zotrite vlhkou handričkou a potom putá vyleštite do sucha.
Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do konca a zbaví hračku všetkých
baktérií. Plyšový návlek môžete preprať vo vlažnej vode s kvapkou pracieho
gélu a potom ho nechať uschnúť na voľnom vzduchu. Suchú pomôcku uložte do
originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných
hračiek vo vašej zbierke. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a
môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Putá majú vodeodolnú úpravu, preto ich po hrátkach ľahko očistíte navlhčenou handričkou.

Dizajn a tvar

Putá spojené hrubšou retiazkou pôsobia hravým dojmom a okorení BDSM predohru zvedavým vanilkám aj
skúsenejším pistáciam. Pod odnímateľným plyšovým návlekom sa ukrýva pevný kovový rám, s ktorým spútaný
partner zakúsi oceľový stisk. So želiezkami sa ľahko manipuluje a otvorte ich buď pomocou kľúča, alebo
bezpečnostné poistky.

Materiál

Pomôcka sa vyrába z kvalitného kovu, ktorý sa nedeformuje a pevne drží svoj tvar. Vďaka pevnému plyšovému
návleku sú putá pohodlné a netlačia zápästie. Plyšový kabátik nepelichá a prekvapí vás aj svojou hebkosťou. Pokiaľ
dávate prednosť chladivému bozku, návleky z pút zložte.

Farba

Elegantná kombinácia chladivej striebornej a magickej čiernej farby patrí k nestarnúcej klasike, ktorá poštekluje
libido každému BDSM nadšencovi.

Rozmery

Naše nastaviteľné putá sú dosť široké, ale občas nepadnú mužom so širokým zápästím. Pred zaobstaraním pomôcky
vám preto odporúčame, aby ste si zápästie premerali a porovnali svoje miery s veľkostnou tabuľkou.

Minimálny obvod zápästia bez plyšu: 16 cm
Maximálny obvod zápästia bez plyšu: 19,6 cm (na tesno)
Minimálny obvod zápästia s plyšom: 14,4 cm
Maximálny obvod zápästia s plyšom: 18 cm (na tesno)

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Dĺžka retiazky: 7,5 cm
Hmotnosť: 131 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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