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Svorky na bradavky Masive

Údržba

Údržbu vodeodolných svoriek zvládnete behom chvíľky. V prípade potreby ich
stačí utrieť vlhkou handričkou. Gumové krytky môžete zložiť a opláchnuť ich
vodou s kvapkou mydla. Naspäť na kovové svorky ich ale vráťte až po ich
úplnom uschnutí. Kovový materiál vo vlhkom prostredí podlieha korózii.
Pomôcku schovajte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby na
seba materiály ostatných hračiek nepôsobili a nemohli sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Pomôcka má vodeodolnú úpravu, ale do vírivky alebo sprchy si ju radšej neberte. Kov si s vodou veľmi nerozumie a
svorky by mohli po čase začať korodovať.

Dizajn a tvar

Svorky spojené hrubšou retiazkou pôsobia dominantným a pevným dojmom. Škripce evokujúce štipce na bielizeň
majú na koncoch širšiu plochu. Preto stlačia bradavky na väčšej ploche kože a pri hrách neschádzajú. Intenzitu
zovretia si regulujete postrannými skrutkami. Svorky sa dobre držia medzi prstami a uľahčujú tak ich nasadenie na
bradavky alebo iné časti tela.

Materiál

Kov príjemne chladí a vyzerá dominantne. Gumové návleky na svorkách chránia jemnú kožu bradaviek a tiež tlmia
stisk pomôcky. Samotné kovové svorky majú ostré zúbky a na hry s nimi si trúfnu len najotrlejší milovníci bolesti.

Farba

Dráždivá kombinácia čiernej a striebornej farby je v BDSM symbolom vášne, bolesti, oddanosti aj nadradenosti.

Rozmery

Šírka svoriek poteší milovníkov štipcov, ktorí majú radi stisk bradaviek na väčšej ploche. Hrubá spojovacia retiazka
svojou vyššou hmotnosťou ťahá bradavky. Môžete k nemu pripnúť aj závažie, neutrhne sa.

Celková dĺžka aj s retiazkou: 40 cm
Dĺžka retiazky: 30 cm
Dĺžka svoriek: 5 cm
Šírka plochy svoriek: 1,5 cm
Hmotnosť: 70 g
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej
fyzickej kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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