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LateX zsák Sweat Bag

Karbantartás

A latex könnyen mosható folyó víz alatt. Le is moshatod szappannal. Ügyeljen
azonban arra, hogy alaposan öblítse le a latex szappant. Öblítés után hagyja a
zacskót szabadon megszáradni. Tárolás előtt ne felejtse el megfelelően
kezelni.Latex segédeszközök ápolása segít abban, hogy a latexet a lehető
leghosszabb ideig hibátlan és fényes állapotban tartsa. Kerülje el a latex
fémekkel való érintkezését. Ez vonatkozik például a fém akasztókra, amelyekre
a táskát szeretné felakasztani. Ne helyezze közvetlen hőforrás közelébe vagy
napfényre. Megsérülne.

Design és alak

Az elülső részén található téglalap alakú cipzáras táska klasszikus kialakítása
időt takarít meg, ami fontos a BDSM játékokban. A megfelelően kiválasztott
fekete szín megfelel a használati követelményeknek.

Anyag

Az anyag lenyűgöz a rugalmasságával. Ezért a benne rekedt személy a markolat
ellenére jól érzi magát. Másrészt számíts arra, hogy sokat izzadsz benne. És nem
csak izgalommal. A latex izzasztótáska természetes gumiból készült, így
allergiás reakciókat válthat ki a rá allergiásokban.

Szín

A fényes fekete szín megmozgatja a képzeletét.

Méretek

A táska mérete nekünk pont megfelelőnek tűnik. Egy kisebb-nagyobb termetű nő, valamint egy férfi is belefér. Attól
függ, mennyire kell behajlítani a térdét.

A táska hossza: 170 cm
Cipzár hossza: 52 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
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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.
• 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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