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Svorky na bradavky Stalactite

Údržba

V prípade nutnosti svorky umyte pod teplou vodou s kvapkou mydla, ale
nezabudnite čo najskôr utrieť, nech vám krásky nehrdzavie.

Vodeodolnosť

Kovové svorky neodporúčame namáčať vo vode, akonáhle sa viackrát namočia,
začnú hrdzavieť a stratia sexy dizajn.

Dizajn a tvar

Tento kúsok sa bude vynímať medzi šperkami. Svorky sa jednoducho nasadzujú a vy si ľubovoľne môžete regulovať
podtlak tak, aby vám to bolo čo najpríjemnejšie.

Materiál

Svorky sú z kovového materiálu, ktorý bude príjemne chladiť rozpálené pocity. Gumené vložky tlmia bolestivé
zovretie a vy si tak užijete pocit pohodlia a intenzívnej stimulácie.

Farba

Leská strieborná farba dodáva pocit luxusu a nadradenosti. So svorkami zažijete pocit výnimočnosti, ktorú každého
oslníte.

Rozmery

Hmotnosť: 62 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.
• 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.
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• 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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