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Svorky na bradavky s krúžkom na penis Pinch

Údržba

Údržba vodoodolnej pomôcky vás dlho nezdrží. Vinylový popruh, svorky a
krúžok na penis v prípade potreby utrite vlhkou handričkou. Kovové
komponenty môžu pri zlom vysušení alebo vystavení vlhkosti začať hrdzavieť,
preto ich nezabudnite vytrieť dosucha. Pomôcku uložte do originálneho obalu
alebo textilného vrecka, aby na seba materiály ostatných hračiek nepôsobili a
nemohli sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Svorky na bradavky aj krúžok na penis majú vodoodolnú úpravu, ktorú oceníte
hlavne pri rýchlej údržbe. Pomôcku ale zbytočne nenamáčajte do vody, ani ju
nepozývajte k vodným hrám. Kovové komponenty by mohli začať hrdzavieť.

Dizajn a tvar

Svorky na bradavky svojím tvarom pripomínajú štipce na bielizeň. Postrannými skrutkami regulujete intenzitu
zovretia, takže submisívny partner zažije ľahké stlačenie aj intenzívnu bolesť. Štipce sú prepojené s nastaviteľným
remienkom pomocou dvoch kovových retiazok. Na druhom konci popruhu nájdete krúžok na penis, ktorý poslúži tiež
na pripnutie vodidla. S pomôckou sa pohodlne manipuluje a svorky pri hrách dobre držia na bradavkách.

Materiál

Svorky majú na koncoch gumové návleky, ktoré sú bezpečné a šetrné k jemnej koži bradaviek. Pevný kovový
materiál sa pýši dlhou životnosťou a pôsobí dominantne. Vinylový remienok pripomína pravú kožu, ale nezaťažuje
toľko životné prostredie.

Farba

Kombinácia čiernej a striebornej farby je pastvou pre oči pre všetkých milovníkov BDSM praktík.

Rozmery

Vďaka nastaviteľnému popruhu pomôcka padne každému. Krúžok si páni pohodlne nasadia na penis alebo za
semenníky.

Celková dĺžka: 55 cm
Dĺžka retiazok: 20 cm
Priemer krúžku na penis: 5 cm
Hmotnosť: 111 g
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Rozmery masky na oči

Celková dĺžka masky: 19 cm
Šírka masky: 8,5 cm
Hmotnosť: 4 g
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