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Silikónový kolík Blackberry

Údržba

Údržbu vodotesného nástavca zvládnete ľavou zadnou. Pred úplne prvým
použitím odporúčame kolík poriadne očistiť. Dezinfekcia pomôcok vám pomôže
pomôcku z výroby pripraviť na prevádzku v sexuálnom živote. Po každej akcii
potom stačí, keď kolík opláchnete pod tečúcou vodou alebo ho utrite vlhkou
handričkou. Silikón sa vody nezľakne. Dajte ale pozor, aby ste dobre vysušili
kovové časti vrúbka. Pri dlhodobom vlhku by mohli cvočky s prackou začať
hrdzavieť.

Vodeodolnosť

Silikónový kolík je plne vodotesný. Môžete ho preto zapojiť nielen do vodných
hier v kúpeľni, ale aj k piss praktikám. Len ho nenamáčajte veľmi dlho. Jeho
kovové detaily ľahko podľahnú korózii.

Dizajn a tvar

Roubík v klasickom prevedení s guličkou, ktorú zdobí povrchová 3D textúra, pôsobí ležérne. Zaujímavý detail v
podobe pracky s kruhovitým zobáčikom, do ktorého môžete zacvaknúť malý zámok, umocňuje dominantný náboj z
BDSM hrátok. Celkovo sa s remienkom dobre manipuluje, takže umlčať submisívneho partnera zvládnete počas
chvíľky.

Materiál

Na dotyk zamatovo hebkému silikónu neodoláte. Medzi jeho výhody radíme vodotesnosť, neporéznosť,
hypoalergénne vlastnosti a jeho dlhú životnosť.

Farba

Tajomná a dominantná čierna farba povzbudí vašu túžbu po BDSM hrátkach.

Rozmery

Silikónový kolík Blackberry radíme k tým menším, ktoré zvládne zahryznúť ako mužská, tak aj menšia, ženská čeľusť.

– Celková dĺžka rúba: 57 cm
- Najmenší obvod: 40 cm
- Najväčší obvod: 52 cm
- Priemer guličky: 3,8 cm
- Hmotnosť: 89 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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