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BlackRed bőr maszk szemre

Méretek

A maszk teljes hossza: 62 cm
Tépőzáras hossza: 6 cm mindkét oldalon
Maximális szélesség: 7,8 cm

Biztonsági előírások

Általános információk a bőrről
 
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy
beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A bőr természetes termék. Reagál hőre, hidegre, szárazságra és
páratartalomra.
• A testhőmérséklet-ingadozásoknak és az izzadságnak kitett, nem kezelt és
megtisztított bőr fénytelen lesz, törékennyé válik, majd végül megkeményedik
és törékennyé válik.
 
Bőrtermékek használata
 
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt impregnálja a terméket egy általánosan beszerezhető bőrimpregnáló spray-vel, a bőr
típusának megfelelően (csiszolt, sima). Ez a spray vízlepergető hatású és csökkenti a szennyeződésre való hajlamot.
• Használat után óvatosan távolítsa el a terméket a testéből.
 
Bőrápolási utasítások
 
• Enyhe foltok és szennyeződések esetén használjon puha, nedves törlőkendőt vagy puha kefét és speciális bőrápoló
szert a bőr típusának megfelelően.
• Makacs foltok esetén vagy teljes tisztításhoz küldje a terméket speciális bőrtisztítóba.
• 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.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, közvetlen hőforrást, erős
páratartalmat.
• A kémiai reakciók és ezáltal a termék károsodásának elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja
más, különböző anyagokból készült termékekkel együtt.
• A fém részek korróziójának és a bőr penészedésének elkerülése érdekében hagyja alaposan megszáradni a
terméket, és ne tárolja műanyag zacskóban.
• Időnként dörzsölje át a bőrt egy általánosan beszerezhető bőrápolóval, a bőrtípusnak megfelelően.
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