
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vinylová trstenica Black Rattan (75 cm)

Údržba

Vodeodolná trstenica sa v podstate nemusí čistiť. V prípade potreby ju po hrách
utrite suchou alebo ľahko navlhčenou handričkou. Pokiaľ sa vám pomôcku ale
podarí ušpiniť, napr. od lubrikačného gélu, tak Dezinfekcia pomôcok ju
perfektne očistí. Po utretí do sucha schovajte trstenicu napríklad do skrine.
Dávajte ale pozor, aby sa nedotýkala ostatných erotických hračiek vo vašej
zbierke pomôcok. Rôznorodé materiály na seba pri dotyku často chemicky
reagujú a tým sa poškodzujú.

Vodeodolnosť

Vinylová trstenica je vodeodolná. Môžete s ňou otrokovi narezať aj na mokrý
zadok, na ktorom budú šrámy po pomôcke intenzívne štípať.

Dizajn a tvar

Dlhá, rovná trstenica v čiernej farbe vyzerá nenápadne. Na prvý pohľad v nás
evokuje skôr zápich do kvetináča. Ľahko ju preto schováte pred zrakmi
zvedavej návštevy, ktorú by ani vo sne nenapadlo, k čomu toto dlhé
ukazovátko používate. Aj keď má trstenica úzky priemer, tak sa dobre drží v
ruke a umocňuje atmosféru z BDSM hier alebo roleplay na učiteľa a neposednú
žiačku.

Materiál

Trstenica sa vyrába z pružného ratanového prútika, ktorý výrobca schoval do hladkého, vinylového kabátika.

Farba

Zmyselná čierna farba poblázni vašu myseľ a nechá vyplávať na svetlo tie najtajnejšie erotické fantázie.

Rozmery

Trstenica sa dobre drží v ruke a vďaka jej dĺžke si môže dominant udržovať dostatočný odstup od svojho subíka.

Celková dĺžka: 75 cm
Priemer: 0,8 cm
Hmotnosť: 24 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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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, otlaky, 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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