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Rough bőr bugyi lánccal

Karbantartás

Egyszerűen mossa le a bőrövet meleg vízzel és szappannal, egyszer-kétszer
megszárad. Például egy régi fogkefével tisztítsa meg a fémláncot, és
törölközővel szárítsa meg.

Vízállóság

Nyugodtan vigye magával a vízhatlan bugyit a pezsgőfürdőbe vagy csak a
zuhany alá a párjával vízi játékokra.

Design és alak

A bőr bugyi nagyon szép kialakítású. Tökéletesen passzolnak minden nőhöz. A
lépésben található dupla fémlánc kellemesen hűvös, az ezüst szegecsekkel
díszített bőr kagyló pedig kiemeli az éket.

Anyag

Oldala sztreccs övvel bélelt. A szegélyt bőr hajtóka díszíti négy fém kerek szegecsekkel, a lépésbetétet fémlánc hűti.
Három anyag csodálatos kombinációja.

Szín

Az öv fekete színe domináns, ugyanakkor nagyon csábító lesz. Az ezüst lánc már a látványtól kezdve lehűti a csiklót.

Méretek

A bugyi nagyon kicsinek tűnik, de nagyon sokat változtat. Méreteinek köszönhetően bárhová magaddal viheted őket.
A báli pénztárcájába is elférnek.

Súly: 91 g
Szélesség: 11 cm
Magasság: 5,5 cm
Lánc hossza: 12 cm

Biztonsági előírások

Általános információk a bőrről
 
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
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• A bőr természetes termék. Reagál hőre, hidegre, szárazságra és páratartalomra.
• A testhőmérséklet-ingadozásoknak és az izzadságnak kitett, nem kezelt és megtisztított bőr fénytelen lesz,
törékennyé válik, majd végül megkeményedik és törékennyé válik.
 
Bőrtermékek használata
 
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt impregnálja a terméket egy általánosan beszerezhető bőrimpregnáló spray-vel, a bőr
típusának megfelelően (csiszolt, sima). Ez a spray vízlepergető hatású és csökkenti a szennyeződésre való hajlamot.
• Használat után óvatosan távolítsa el a terméket a testéből.
 
Bőrápolási utasítások
 
• Enyhe foltok és szennyeződések esetén használjon puha, nedves törlőkendőt vagy puha kefét és speciális bőrápoló
szert a bőr típusának megfelelően.
• Makacs foltok esetén vagy teljes tisztításhoz küldje a terméket speciális bőrtisztítóba.
• A nagyobb termékeket törölközőre terítve megszáradni. Hagyja megszáradni először a belsejét, majd a külsejét.
Győződjön meg arról, hogy a cipzárak, a részletek és a zsebek teljesen szárazak.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, közvetlen hőforrást, erős
páratartalmat.
• A kémiai reakciók és ezáltal a termék károsodásának elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja
más, különböző anyagokból készült termékekkel együtt.
• A fém részek korróziójának és a bőr penészedésének elkerülése érdekében hagyja alaposan megszáradni a
terméket, és ne tárolja műanyag zacskóban.
• Időnként dörzsölje át a bőrt egy általánosan beszerezhető bőrápolóval, a bőrtípusnak megfelelően.
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