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Sensual Deprivation műbőr kesztyű

Karbantartás

A vízálló kesztyűt használat után nedves ruhával könnyen megtisztíthatja.
Óvatosan törölje le a kesztyű felületét, de ne dörzsölje. A makacsabb foltok
esetén használjon enyhe szappant. Mosás után törölközővel szárítsa meg a
kesztyűket, vagy várja meg, míg magától megszárad, és helyezze el egy
szekrénybe vagy az élvezetek titokzatos fiókjába.

Vízállóság

A Sensual Deprivation kesztyűk vízállóak. Ezért könnyedén és gyorsan
megtisztíthatja őket a játékok után, és felkészítheti őket egy újabb izgalmas
utazásra.

Design és alak

A nagy, fekete kesztyűk, amelyek egy ujjatlanra emlékeztetnek, könnyen felvehetők és egy felvarrt csuklópánttal
rögzíthetők. Öltözködés után kutyamancsokat idézünk fel bennünk. Precíz és kifinomult feldolgozásukkal kiemelik
viselőjük alázatos szerepét.

Anyag

A kesztyű puha és puha PU bőrből vagy poliuretánból készül, ami jobb minőségű, mint a klasszikus műbőr.

Szín

A titokzatos fekete szín felébreszti a szenvedélyt és a vágyat az új élmények és önmaga felfedezésére.

Méretek

A kesztyű tökéletesen illeszkedik minden nőhöz és férfihoz. Nagyok, tágasak, ragasztószalaggal rögzítheted a
csuklódra.

Teljes hossza: 27 cm
Szélesség a legszélesebb ponton: 16 cm
Súly: 284 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
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• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
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