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Svorky na bradavky Black Magic

Údržba

Údržbu vodoodolných svoriek hravo zvládnete. V prípade potreby ich očistite
vlhkou handričkou. Kov môže pri zlom vysušení alebo vystavení vlhkosti začať
hrdzavieť, preto dbajte na to, aby boli svorky vždy suché. Dezinfekcia pomôcok
patrí do každej zásuvky rozkoše, pretože zbaví erotické hračky všetkých
skrytých nečistôt. Svorky uložte do originálneho obalu alebo textilného
vrecúška, aby na seba materiály pomôcok nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Vodoodolná úprava svoriek vám uľahčí údržbu, ale zbytočne ich nenamáčajte
vo vode. Mohli by začať korodovať.

Dizajn a tvar

Svorky majú krásny nadčasový dizajn, ktorý nesmie chýbať v žiadnej zbierke BDSM hračiek. Svojím tvarom trochu
pripomínajú plávajúceho tučniaka. Po pripnutí štipcov na bradavky alebo iné časti tela ale rýchlo zistíte, že majú do
roztomilého zvieratka ďaleko. Menšia plocha čeľustí spôsobuje extrémnu bolesť. Svorky sa dobre držia v ruke a ľahko
ich rozovriete stlačením postranných ramien.

Materiál

Ľahučký kov príjemne chladí. Gumené chrániče neporania citlivú kožu bradaviek a vďaka protišmykovej úprave
zostanú na svojom mieste po celú dobu hier. Čierna farba sa zo svoriek nelúpe ani po dlhšej dobe používania.

Farba

Tajomná čierna farba pôsobí dominantne a kontrastuje so svetlou farbou ľudskej kože.
 

Rozmery

Svorky pôsobia pevným dojmom, ale skoro nič nevážia.

Celková dĺžka: 46 cm
Dĺžka retiazky: 28,5 cm
Dĺžka svoriek: 8,7 cm
Šírka svoriek: 3,5 cm
Hmotnosť: 39 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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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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