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Strap-on hám Crimson Opulence

Karbantartás

A vízálló heveder fenntartása nem késlelteti sokat. Ha a szalag
beszennyeződik, óvatosan törölje le egy nedves ruhával, hogy a velúr párnázat
ne legyen nedves. Ne dörzsölje a műbőrt, és ne tegye be a hámot a
mosógépbe. Elpusztítaná őt. Mielőtt a játékot az eredeti csomagolásban
tárolná, győződjön meg arról, hogy a fém alkatrészek szárazak. A fém nedves
környezetben korróziónak van kitéve. A készüléket a többi játéktól elkülönítve
tárolja, hogy a különféle anyagok ne kémiailag befolyásolhassák egymást és ne
sérülhessenek.

Vízállóság

A heveder vízálló felülettel rendelkezik, így minimális időt kell töltenie a karbantartásával. De ne vegyél eszközt vízi
játékokhoz. A fém alkatrészek rozsdásodni kezdhetnek.

Design és alak

A felcsatolható heveder elegáns és luxus benyomást kelt, amely kis keresztek formájában fokozza a hevederek
hatékony mintáját. A csomagban három cserélhető fémgyűrűt találsz, amelyekbe praktikus csapokkal, négy
állítókapoccsal rögzítheted a különböző dill átmérőket. Könnyedén rögzítheted a hámot a csípődre és a fenekedre, és
biztos lehetsz benne, hogy még keményebb ütéseknél sem válik le a testről.

Anyag

Minőségi vegán bőr (PVC anyag ftalátok nélkül) 3D textúrájával vonzza az ujjakat és luxus benyomást kelt. A pántok
belső oldalán bolyhos, poliészterből készült velúr bélés található, amely nem karcolja meg a bőrt és kellemesebbé
teszi a hevederrel való játékot. A fém alkatrészek nem tartalmaznak nikkelt és nem okoznak allergiás reakciókat a
bőrön.

PVC
Poliészter
Fém

Szín

A nem hagyományos bíborvörös szín fémes tükröződésekkel fényűzően néz ki, és felébreszti benned az erotikus
kísérletezés és a határok feszegetésének vágyát.

Méretek

Az állítópántoknak köszönhetően a heveder tökéletesen alkalmazkodik a test íveihez.
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Maximális heveder kerülete: 168 cm
Legnagyobb gyűrű átmérő: 5 cm
Közepes gyűrű átmérő: 4,5 cm
A legkisebb gyűrű átmérője: 3,75 cm
Súly: 317 g
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