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Svorky na bradavky Aligátor

Údržba

Pomôcka nie je vodeodolná, preto ju neumývajte pod vodou a neskladujte vo vlhkom prostredí,
aby sa nepoškodil jej materiál. Svorky schovajte na temné miesto, najlepšie ich uložte do
textilného vrecka.

Vodeodolnosť

K plavkám svorky Aligátor nenoste a vlhkému prostrediu sa tiež radšej vyhnite, nie sú
vodeodolné. Keby sa namočili, na ich funkcii by sa nič nezmenilo, ale materiál nie je
prispôsobený na kontakt s vodou a mohol by rýchlo zhrdzavieť.

Dizajn a tvar

Tvar štipcov sa podobá malým štipcom na bielizeň. Dobre sa drží a manipulácia s nimi ide ako
po masle. Otvor vo vrchnej časti má v sebe prestrčenú skrutku na utiahnutie či uvoľnenie
čeľustí. Stlačením vonkajších častí štipce k sebe sa roztvorí (rovnako ako pri kolíčku). Svorky
spája retiazku, ktorá je pripojená k spodnej čeľusti štipce krúžkom a pri troche snahy by sa dal
odpojiť. Zovretie môže byť príjemné, ale aj bolestivé. Zo širokej škály pocitov si každý vyberie
podľa chuti.

Materiál

Strieborný kov je príjemne chladivý a jeho studený dotyk nás vzrušuje. Čeľuste štipce majú na koncoch gumový
návlek, ktorý tlmí zovretie. Jemná pokožka bradaviek si tak môže užiť bezpečnejšie a citlivejšie stlačenie.

Farba

Strieborná farba sa žiarivo blyští a zároveň pôsobí studene a trochu prísne. Čierne návleky podtrhávajú nádych BDSM
praktík.

Rozmery

Svorky pekne držia aj na väčších bradavkách a vďaka dlhšej retiazke dosiahne druhý koniec na klitoris alebo
semenníky.

Celková dĺžka: 41,5 cm
Dĺžka retiazky: 28 cm
Hmotnosť: 46 g
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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, 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.
• 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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