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Silikónový náustok Outspoken

Údržba

Údržbu vodotesného nástavca zvládnete počas chvíľky. Pomôcku stačí
opláchnuť pod tečúcou vodou s kvapkou mydla a osušiť jemným uterákom.
Kovové komponenty môžu pri zlom vysušení alebo vystavení vlhkosti začať
hrdzavieť, preto ich nezabudnite vytrieť dosucha. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne očistu do konca a zbaví pomôcku všetkých skrytých baktérií. Suchý
kolík uložte oddelene od ostatných hračiek, aby na seba ich materiály nemohli
pôsobiť a poškodiť sa. Super bude textilné vrecko alebo originálny obal.

Vodeodolnosť

Vodotesnému vrúbku voda nevadí, preto si doprajte pissing hrátky aj v kúpeľni.

Dizajn a tvar

Roubík pôsobí dominantným dojmom a svojim tvarom evokuje veľké hodinky. Pomôcka sa dobre drží v ruke a ľahko
ju pomocou nastavovacieho remienka s prackou upevníte okolo hlavy. Okrúhly kolík od pásikov po stranách zdobia a
oddeľujú okrúhle prstence z kovového materiálu.

Materiál

Na dotyk hebký silikón sa príjemne nosí a rozmaznáva jemnú kožu tváre ako zamat. Kovové komponenty vyzerajú
efektne a majú rovnako ako odolný silikón dlhú životnosť.

Farba

Matná čierna farba pôsobí tajomne. Nechajte sa vtiahnuť do sveta BDSM praktík.

Rozmery

Priemer kolíka sa pohodlne zmestí do ženských aj mužských úst.

Celková dĺžka kolíka: 57 cm
Najväčší obvod: 52 cm
Najmenší obvod: 40 cm
Priemer rúba: 5 cm
Vnútorný priemer kolíka: 3,6 cm
Hmotnosť: 111 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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