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Silikónový korbáč Little Devil (26 cm)

Údržba

Údržba vodoodolnej pomôcky vám zaberie len pár minút. Po každom použití
odporúčame korbáč utrieť vlhkou handričkou a potom ho nechať voľne
uschnúť, alebo opatrne vytrieť do sucha uterákom. Po očistení už ho len
zaveste na klinec alebo uložte do krabičky, prípadne textilného vrecúška tak,
aby sa nedotýkal iných erotických hračiek vo vašej zásuvke slasti. Rôznorodé
materiály na seba často chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Vodeodolnosť

Korbáč má vodoodolnú úpravu. Takže s ním otrokovi doprajete výprask cez
mokrý zadok a potom ho jednoducho očistíte vlhkou handričkou.

Dizajn a tvar

Korbáč v malom a nenápadnom vyhotovení trochu pripomína strapce na závesy. Vďaka ergonomickej rukoväti skvele
padne do ruky. Šikovné pútko si nasadíte na zápästie, aby vám pomôcka nevypadla z dlane. Dlhé, tenké strapce
vedia pohladiť aj potrápiť.

Materiál

Korbáč Little Devil sa vyrába z kvalitného a na dotyk hebkého silikónového materiálu, ktorý má neporézne vlastnosti.
Preto sa ľahko čistí a udržuje, a tiež nevyvoláva žiadne alergické reakcie.

Farba

Temnočierna farba pôsobí zvodne. Stiahne vás so sebou do hlbín tých najtajnejších prianí, ktoré si pod rúškom
tajomstva BDSM hier splníte.

Rozmery

Vďaka ergonomickej rukoväti s pútkami sa korbáč parádne drží v ruke. Môžete ho tiež nosiť stále pri sebe. Napríklad
v kabelke alebo batohu.

Celková dĺžka: 26 cm
Dĺžka strapcov: 17 cm
Dĺžka rukoväti: 9 cm
Dĺžka pútka: 15 cm
Hmotnosť: 56 g
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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.
• 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.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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