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Svorky na bradavky Magnetic Diamond

Údržba

Svorky na bradavky majú veľmi ľahkú údržbu. Po použití ich stačí umyť teplou
vodou a mydlom. Alebo túto činnosť môžete vykonať už pri milostných
hrátkach vo vani.

Vodeodolnosť

Svorky sú plne vodeodolné a to je super na údržbu aj na nosenie. So svojim partnerom a svorkami si môžete pokojne
užiť vo vani, v bazéne alebo vo vírivke.

Dizajn a tvar

Dizajn je veľmi elegantný a jemný. Svorky sú lesklé a okrúhle. Na bokoch magnetu sú zdobené priezračnými
kamienkami, čo umocňuje ich vzhľad.

Materiál

Svorky sú vyrobené z chirurgickej ocele. Materiál chirurgická oceľ je vynikajúca, pretože vďaka nej ich môžu používať
aj ľudia, ktorí majú alergiu na kovy. Navyše sa dajú svorky schladiť alebo zahriať a vaše pocity budú intenzívnejšie.

Farba

Strieborná farba sa k erotickým hračkám parádne hodí. Ochladí vás svojim vzhľadom, ale pritom vám rozpáli telo.

Rozmery

Svorky sú vhodné pre malé aj veľké prsia. Perfektne drží na bradavke pri akejkoľvek činnosti.

Šírka zovretia sa dá regulovať až do 1,4 cm
Priemer tela svorky 2,85 cm
Šírka tela svorky 1 cm
Šírka svorky 0,6 cm
Hmotnosť: 28 g

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.
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• 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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