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Análny hák Mystery Bondage

Údržba

Údržbu vodotesnej pomôcky zvládnete aj so zaviazanými očami. Pred aj po
každej akcii kolík opláchnite vodou s kvapkou mydla a osušte ho jemným
uterákom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu k dokonalosti a zbaví análny
hák všetkých nečistôt. Suchú hračku uložte do originálneho obalu alebo
textilného vrecka, aby na seba materiály ostatných pomôcok nepôsobili a
nemohli sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Vodotesná úprava hračky spríjemní pikantné chvíľky pri spoločnom sprchovaní alebo sexe vo vírivke.

Dizajn a tvar

Análny hák pôsobí dominantným dojmom. Táto extrémna pomôcka s kolíkom v tvare slzy sa ľahko zavádza a na jej
konci nájdete väčšie očko na prevlečenie lana, reťaze alebo pripnutie vodidla. Hák sa dobre drží v ruke a dominantný
partner s ním ľahko skrotí telo otroka aj pri sexe.

Materiál

Hliník má hladký povrch a dlhú životnosť. Tento materiál sa skvele hodí aj na hry s teplotou, pretože ho môžete ohriať
v teplej vode alebo dať na chvíľu vymraziť do mrazničky.

Farba

Strieborná farba pôsobí dominantne a zamilujú si ju aj fanúšikovia klinik praktík.

Rozmery

Análny kolík ľahko vkĺzne do zadočka i začiatočníkom.

Celková dĺžka análneho háku: 24 cm
Dĺžka kolíka: 5,1 cm
Maximálny priemer kolíka: 3,5 cm
Hmotnosť: 179 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade poškodenej, alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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• 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.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Majte po ruke nožnice pre prípad, že by bolo potrebné povraz okamžite prestrihnúť.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• Análny hák: nebezpečenstvo natrhnutia kože, používajte s dostatočným množstvom gélu
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