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LateX harisnyakötős harisnya Mania

Karbantartás

Ahhoz, hogy a harisnyád sokáig szép maradjon, ápold őket gyengéden.
Használat után alaposan öblítse le őket folyó víz alatt egy csepp enyhe
szappannal, és hagyja szabadon megszáradni. Latex segédeszközök ápolása
meghosszabbítja a modell élettartamát és fényét. Tárolja a harisnyát fekete
műanyag zacskóban, és vigyázzon a fémtárgyakra és a napsugarakra, amelyek
károsítják a latexet. Soha ne vasaljon latex ruhákat, és ne tegye ruhaszárítóba.
Arra is ügyeljen, hogy a fiókban lévő harisnya ne érjen hozzá semmilyen
erotikus segédeszközhöz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek
egymással, és így tönkreteszik egymást.

Anyag

A természetes latex anyag olyan sima tapintású, mint a tó befagyott felszíne,
és az ujjbegyeit szeretné végighúzni rajta. A latex természetes gumiból készül,
és érzékeny embereknél allergiás reakciót válthat ki. Ha bőrirritációt tapasztal,
forduljon orvosához.

100%-ban természetes latex

Szín

A fényes fekete szín felfedi legtitkosabb vágyait, kívánságait, melyeket szívesen teljesít majd.

Méretek

A harisnya jól nyúlik, de a megfelelő méret kiválasztásánál azt javasoljuk, hogy a nők mérjenek, vagy inspirálódjanak
a tesztelők mértékeiből.

XS

34–36-os méret
Lábhossz: 21 cm
Comb kerülete: 56,5 cm
Lépés magassága: 76 cm

S-M

36–42-es méret
Lábhossz: 23 cm

https://www.sexyelephant.hu/latex-segedeszkozok-apolasa/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Comb kerülete: 60 cm
Lépés magassága: 77 cm

L-XL

44–50-es méret
Lábhossz: 25 cm
Comb kerülete: 69 cm
Lépés magassága: 79 cm

XXL

52–54-es méret
Lábhossz: 28 cm
Comb kerülete: 78,5 cm
Lépés magassága: 83 cm

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az esetleges allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található
információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb problémákat tapasztal,
azonnal hagyja abba a használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
Általános információk a latexről
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A termék természetes latex gumiból készült, ami allergiát okozhat. Ha testi tünetek vagy egészségügyi problémák
jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.
• A latex rendkívül rugalmas, de könnyen megsérülhet. A latex kezelésekor kerülje az éles tárgyakat, például
hajtűket, ékszereket vagy hosszú körmöket.
• Az esetleges felületi hibák, "üvegek" a gyártás során keletkeznek, és nem jelentenek gyártási hibát.
 
Latex termékek használata
 
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket az ápolási utasítások szerint (lásd alább).
• Felhelyezés előtt finoman porolja be a latex termék belsejét latexporral. Ez megkönnyíti a telepítést, és megvédi a
terméket a sérülésektől, például repedésektől stb.
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• Használat után lassan távolítsa el ismét a terméket a testéből.
 
Latex ápolás
 
• Minden használat után a terméket kézzel kell megtisztítani langyos vízben, speciális mosószerrel vagy enyhe
szappannal. Öblítse le a szappan maradékát hideg vízzel.
• Mosás után törölje le a terméket száraz, puha, szöszmentes ruhával.
• 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.
• Tárolás előtt a teljesen megszáradt terméket enyhén porozza be latexporral.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt és a magas páratartalmat.
• A kémiai reakciók elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja más, különböző anyagokból készült
termékekkel együtt.
• Ha erős fényt szeretne, latex spray-t javasolunk.
(Vigyázat: Csúszásveszély a ködpermet miatt.)

Információk a hulladékkezelésről

• Ne dobja ki a csomagolóanyagot, és ne adja le újrahasznosításra.
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