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Koženkový škrtič na penis a semenníky Rebel Yell

Údržba

Údržba vodoodolného škrtiča vám zaberie len pár minút. Po použití ho
odporúčame starostlivo utrieť vlhkou handričkou. Dezinfekcia pomôcok patrí
medzi šikovných a šetrných pomocníkov pri čistení všetkých erotických
pomôcok. Stačí ju len trošku nastriekať na povrch hračky, nechať minútu
pôsobiť a utrieť. Po osušení odporúčame škrtič na penis a semenníky skladovať
oddelene od ostatných pomôcok. Rôznorodé materiály by na seba mohli
reagovať a poškodiť sa. Uložte preto každú svoju pomôcku zvlášť do krabičky
alebo textilného vrecka.

Vodeodolnosť

Škrtič na penis a semenníky je vodoodolný. V prípade potreby ho preto ľahko očistíte, ale na hry vo vírivke si ho
neberte.

Dizajn a tvar

V rozloženom stave vyzerá škrtič ako kožený náramok. Pôsobí tak celkom nenápadne, ale vďaka strieborným
cvočkom vyzerá drsne. Pri nasadzovaní sa pomôcka dobre drží v ruke, takže manipuláciu s ňou zvládne každý. Páči
sa nám, že hračka svojím vyhotovením parádne podčiarkne atmosféru BDSM hier.

Materiál

PU je skratka pre umelú kožu, čiže koženku, ktorá je na dotyk hladká a jemná. Škrtič si tak zamilujete hneď na
prvý dotyk.

Farba

Dominantná čierna farba dodá vašim hrám pekelný šmrnc. Prepadnete vlastnej túžbe po novom dobrodružstve, pri
ktorom zažijete pocity úplného odovzdania a dôvery.

Rozmery

Vďaka dvom radom cvočkov si škrtič upravíte presne na mieru.

Minimálny priemer penisu: 3,5 cm
Maximálny priemer penisu: 4,5 cm
Minimálny priemer semenníkov: 3,5 cm
Maximálny priemer semenníkov: 4,5 cm
Celková dĺžka opasku na semenníky: 17 cm
Celková dĺžka opasku na penis: 20 cm
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Celková dĺžka opasku na závažie: 11 cm
Šírka pásika na semenníky: 4 cm
Šírka pásika na penis: 1,6 cm
Šírka pásika na závažie: 1,8 cm
Celková hmotnosť: 27 g

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.
• 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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