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Strap-on hám Bel Air

Karbantartás

Néhány perc alatt elvégezheti a vízálló heveder karbantartását. Ha a műbőr és
a belső párnázás beszennyeződik, törölje le nedves ruhával egy csepp enyhe
szappannal. Ne súrolja a kábelköteget, és ne tegye be a mosógépbe.
Elpusztítaná őt. Ne feledje azt is, hogy a fém alkatrészek nedves környezetben
korróziónak vannak kitéve, ezért győződjön meg róla, hogy a díszítő szegecsek
szárazak, mielőtt a pántot az eredeti csomagolásban vagy szövetzsákban
tárolná. A hevedereket a többi szexjátéktól elkülönítve tárolja, hogy anyagaik
ne kölcsönhatásba léphessenek és ne károsíthassák egymást.

Vízállóság

A heveder vízálló kezelésének köszönhetően nem kell egész nap a karbantartásával tölteni. De ne vigye be a hámot
a fürdőbe vagy a zuhany alá. A fém csapok elkezdhetnek rozsdásodni, és ez kár lenne.

Design és alak

A heveder fényűző és erős tapintású. A készülék elülső oldalán található csatok, melyekkel könnyedén rögzíthetsz
egy kisebb-nagyobb gumigyűrűt a vibrátor rögzítéséhez, arany szegecsekkel díszítettek. A széles deréköv
megtámasztja a hátat, így még nehezebb vibrátorokat is játékra hívhatsz. A pántot az oldalán és az alján
kényelmesen rögzítheted textil pántokkal.

Anyag

Puha tapintású és puha, tartós poliuretán anyaga a műbőrt idézi. A heveder neoprén belső párnázata kényezteti a
bőrt, a nikkelmentes fém szegecsek pedig nem okoznak allergiás reakciókat. A puha gumigyűrűk enyhén
rugalmasak, így pillanatok alatt rögzítheted a vibrátort a hámban.

poliuretán
neoprén
polipropilén
fém

Szín

A titokzatos fekete és az érzéki bordó szín kombinációja felpörgeti a libidót és fokozza az orgazmus utáni vágyat. A
szegecsek arany árnyalata a luxust és a nemességet idézi.

Méretek

A heveder univerzális mérete szinte mindenkinek megfelel.
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A heveder maximális kerülete: 130 cm
Derékszíj méretei: 41 x 15,8 cm
A kisebb gyűrű átmérője: 3,5 cm
A nagyobb gyűrű átmérője: 4,5 cm
Súly: 220 g
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