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Műbőr ostor Hush (66,5 cm)

Karbantartás

A vízálló ostor tisztítása gyors és egyszerű. Szennyeződés esetén elegendő
óvatosan letörölni egy nedves ruhával. Soha ne dörzsölje vagy öblítse le a
készüléket víz alatt. A műbőr átnedvesedhet, megrepedhet vagy hámlani
kezdhet. Ha az ostor véletlenül nedves lesz, törölközővel szárítsa meg, és
hagyja levegőn megszáradni. Soha ne szárítsa a játékot fűtőberendezésen
vagy hajszárítóval. Tisztítás után felakaszthatja az ostort a falra, vagy elrejtheti
egy dobozba. Az összes szexjátékot külön tárolja, hogy az egyes anyagok ne
reagálhassanak egymásra és ne károsíthassák egymást.

Vízállóság

A szerszám vízálló felülettel rendelkezik. Emiatt a rendezvény után könnyedén megtisztíthatja egy nedves ruhával.

Design és alak

A szerszám formája egy ló klasszikus zsokékorbácsára emlékeztet. Minimalista és elegáns kialakítása tetszeni fog a
kemény BDSM szerelmeseinek. Az ergonómikus fogantyú tökéletesen illeszkedik a kezedbe, de az biztos, hogy az
ostor pántját a csuklódra teheted, hogy a játék ne essen ki a tenyeredből játék közben.

Anyag

A játék kiváló minőségű és tartós műbőrből készült, amely sima tapintású és megkülönböztethetetlen a valódi bőrtől.
Az ostort az erősségéért dicsérjük, amit erős, vékony, laminált műanyagból készült rúdja ad meg.

Szín

Az elegáns fekete szín ötvözi a rejtélyt és a kalandot. Minden kíváncsiságoddal meg fogsz engedni a vágynak, hogy
felfedezd a fegyelem, magabiztosság és intenzív élmények eddig ismeretlen világát.

Méretek

Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően az ostor jól tart a kézben.

Teljes hossza: 66,5 cm
A téglalap alakú vég mérete: 11,3 x 4,2 cm
Fogantyú hossza: 17 cm
Fogantyú átmérője: 2,2 cm
Szíj hossza: 13 cm
Rúd átmérője: 0,7 cm
Súly: 86 g
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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 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.
• 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.
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