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Pás cudnosti Fantasy Cage s análnym kolíkom pre
mužov

Údržba

Údržba je jednoduchá a rýchla. Stačí, keď pás cudnosti umyjete pod tečúcou
vodou. Dezinfekcia pomôcok patrí k povinnej výbave každého sloníča v našom
stáde, pretože zbaví pomôcku všetkých fujtajblov, ktoré sú na prvý pohľad
neviditeľné.

Dizajn a tvar

Zakrivená línia silikónovej klietky verne kopíruje anatomický tvar penisu v jeho pokojovom stave. Elegantné,
minimalistické prevedenie klietky s análnym kolíčkom v čiernej farbe vyzerá tajomne a už na pohľad vzbudzuje túžbu
po dobrodružstve.

Materiál

Zamatovo hebký silikón dopraje citlivej pokožke penisu jemné a hrejivé pohladenie, ktoré spôsobí, že bez klietky si už
budete pripadať nahí a zraniteľní. Pevná kovová obruč sa rýchlo zahreje na teplotu ľudského tela a udrží skrátka
každého neposedného žrebca.

Farba

Temne čierna farba zahalí mužskú pýchu do tajomstva, ktoré zvedavé ženské rúčky budú chcieť čo najskôr odhaliť.

Rozmery

Veľkosť pásu cudnosti je priemerná. Vďaka materiálu sa ľahko prispôsobí, preto nebudete mať problém sa do neho
pohodlne „usadiť“. Análny kolíček radíme k menším kolíčkom, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov.

Klietka:

Celková dĺžka: 11,5 cm
Najužší priemer: 3,2 cm
Najširší priemer: 6 cm (kovový krúžok pri koreni)

Análny kolík:

Dĺžka šnúrky: 9 cm
Celková dĺžka: 8,7 cm
Najužší priemer: 1,2 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Najširší priemer: 3 cm

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.
• 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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