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Vegan Fetish parafa bilincs

Karbantartás

A vízálló bilincseket szinte nem kell tisztítani. Ha azonban véletlenül
bekoszolnád őket, nem kell mást tenned, mint letörölni a felületüket szappanos
vízbe áztatott nedves ruhával vagy szivaccsal. Mosás után hagyja megszáradni
a készüléket. Ne szárítsa a bilincseket a fűtőberendezésen vagy hajszárítóval.
Megsemmisülne. Száradás után helyezze vissza a bilincset a dobozba, és
tárolja elkülönítve a többi erotikus segédeszköztől, hogy a segédeszközök
egyes anyagai ne érintkezzenek, így kémiailag ne reagáljanak egymással, és
ne sérüljenek meg. Játék közben ügyeljünk arra, hogy a bilincset ne
szennyezze be vér, festék vagy színes gyümölcslé (pl. répától). Az ilyen
folyadékok mélyen felszívódnak a parafában, és soha többé nem fogja
megtisztítani őket.

Vízállóság

A Vegán Fetish parafa bilincsek külső felülete vízálló. Ezért a játékok után egyszerűen letörölheti őket egy nedves
ruhával. De ne áztasd be a belső plüsst. Gyorsan felszívja a vizet, és hosszú ideig tart megszáradni.

Design és alak

A világosbarna, parafa bilincsek, kiegészítve az arany részletekkel és a vastagabb lánccal, elegánsan hatnak és a
szabadtéri játékokat idézik bennünk. Kerek formájának és pántos csatos rögzítésének köszönhetően könnyedén
alkalmazkodik keskeny és szélesebb csuklóhoz egyaránt. Ezért a bilincs férfiaknak és nőknek egyaránt passzol.
Összességében a bilincsek jól kezelhetők, így gyorsan fel- és leteheted.

Anyag

A Vegán Fetish parafa bilincsek parafa tölgyből nyert természetes parafából készülnek. Kívülről simák, de a
bársonyosan puha bélésnek köszönhetően kellemesen simogatják a csukló bőrét.

parafa-
fém

Bilincs bélés

100% poliészter

Szín

A világosbarna szín a ragyogó arannyal kombinálva első látásra elkápráztat. A természet és a luxus elegáns
kombinációja elkábítja érzékeit.
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Méretek

Az éjjeliszekrényen játékosan elrejtheti a bilincset.

A bilincs minimális kerülete: 12 cm
Maximális bilincs kerülete: 26 cm
A lánc hossza karabinerrel: 23 cm
Súly: 220 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
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