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Pás cudnosti Metal Prison

Údržba

Údržbu vodotesnej klietky zvládnete ľavou zadnou. Po zložení z penisu ju
opláchnite pod tečúcou vodou s kvapkou mydla a osušte uterákom.
Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku aj skrytých nečistôt, ktoré by ste voľným
okom nepostrehli. Koženkové pásiky po očiste jemne utrite handričkou a
nechajte ich doschnúť na čerstvom vzduchu. Nedrhnite ich ani nesušte na
kúrení. Mohli by popraskať. Suchú pomôcku uložte do originálneho obalu alebo
textilného vrecúška, aby na seba rôznorodé materiály erotických hračiek
nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Nehrdzavejúca oceľ má vodotesnú úpravu, preto zvládne pissing hry aj každodennú hygienu otroka počas odlúčenia s
dominantnou madam alebo pánom.

Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí dominantným až extrémnym dojmom. Samotná klietka, napojená na kovový krúžok, ktorý
prevlečiete cez penis a semenníky, svojím tvarom evokuje kovovú špirálu. Na jej špičke nájdete otvor na močenie a
prípadné použitie dilatátora. Malý visiaci zámok na kľúč penis pevne uzamkne a vďaka bedrovým popruhom pás
cudnosti z mužskej pýchy neskĺzne. Hračka sa dobre drží v ruke a ľahko ju na penis nasadíte alebo z neho, naopak,
zložíte.

Materiál

Kvalitná leštená nehrdzavejúca oceľ príjemne chladí a oceňujeme, že nespôsobuje alergické reakcie na koži. Vinylový
opasok s hadím vzorom a mäkkou vnútornou úpravou spríjemňuje nosenie pomôcky.

Farba

Lesklá strieborná farba klietky zrkadlí dominanciu, túžbu aj oddanosť a láka k tvrdým BDSM praktikám. Čierny odtieň
bedrových pásikov zmyselne zvýrazňuje zadoček.

Rozmery

Vďaka nastaviteľnému popruhu s opaskovou prackou si páni pomôcku prispôsobia šírke svojich bokov.

Max. obvod popruhov: 124 cm
Celková dĺžka klietky: 12 cm
Vonkajší priemer klietky: 4,3 cm
Vnútorný priemer klietky: 3,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vnútorný priemer krúžku na semenníky: 4,5 cm
Vonkajší priemer krúžku na semenníky: 6 cm
Priemer otvoru v špičke: 0,6 cm
Hmotnosť: 258 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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