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Silikónový náustok s prieduchmi Inhale

Údržba

Údržba vodotesného nadstavca vás veľmi dlho nezdrží. Po hrách ho poriadne
namydlite a opláchnite pod tečúcou vodou. Kovové komponenty môžu pri zlom
vysušení alebo vystavení vlhkosti začať hrdzavieť, preto ich nezabudnite vytrieť
dosucha. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do konca a zbaví guľôčku
náustku všetkých baktérií. Suchú hračku uložte do pôvodného obalu alebo
textilného vrecúška, aby na seba materiály ostatných erotických pomôcok
nepôsobili a nemohli sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnej úprave si s náustkom môžete dopriať aj pissing hry alebo sex v sprche. Nezabudnite ale kovové
komponenty poriadne vysušiť, aby nezačali podliehať korózii.

Dizajn a tvar

Náustok pôsobí dominantným dojmom a svojím tvarom nám pripomína náramok. Guľôčka má tri praktické prieduchy,
vďaka ktorým sa môže submisívny partner nadýchnuť aj pri spankingu alebo iných tvrdých odmenách svojho
dominantného pána. Náustok sa dobre drží v ruke a k remienkom je pripevnený pomocou pevných kovových krúžkov.
Nastaviteľné remienky s praktickou prackou ľahko utiahnete alebo, naopak, povolíte.

Materiál

Zamatovo hebký silikón má neutrálnu vôňu a je bezpečný pre telo, preto sa často používa aj v zdravotníctve.
Remienky náustku neodierajú jemnú kožu tváre.

Farba

Pri pohľade na čiernu farbu pomôcky podľahnete aj tým najodvážnejším erotickým fantáziám

Rozmery

Priemer náustku sa pohodlne zmestí do úst a vďaka univerzálnej veľkosti sa hračka prispôsobí obvodu hlavy. Výrobca
na krabičke uvádza priemer guľôčky 3,5 cm, ale pri meraní sme zistili, že je o pol cm väčšia.

Celková dĺžka náustku: 57 cm
Najväčší obvod: 52 cm
Najmenší obvod: 40 cm
Priemer guľôčky: 4 cm
Hmotnosť: 153 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, inak alebo 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.
• Rešpektujte svoje fyzické možnosti a nenasadzujte kolík do úst násilím alebo cez bolesť.
• Nebezpečenstvo zadusenia. v prípade, že sa začnete dusiť, alebo nemôžete voľne dýchať, výrobok ihneď vyberte z
úst.
• Nebezpečenstvo poškodenia chrupu pri použití nástavca Iron Spider - predíďte poškodeniu chrupu opatrným
nasadením
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