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Análny kolík s vodidlom Chain Me

Údržba

Údržba vodotesného análneho kolíka vám zaberie len pár minút. Po každom
použití ho namydlite a dôkladne opláchnite prúdom teplej vody. Dezinfekcia
pomôcok zbaví pomôcku aj mikroskopických nečistôt a dotiahne tak čistenie
hračky k dokonalosti. Vodidlo moc často umývať nebudete, ale keď už áno,
odporúčame ho len utrieť vlhkou handričkou. Suchú pomôcku nakoniec uložte
do textilného vrecka alebo úložnej krabičky tak, aby sa nedotýkala ostatných
hračiek vo vašej zásuvke slasti. Rôznorodé materiály na seba reagujú a
vzájomne sa poškodzujú.

Vodeodolnosť

Análny kolík je vodotesný. Môžete sa s ním preto zabaviť aj v sprche. Samotné vodidlo už ale moc často nenamáčajte,
a ak k tomu dôjde, starostlivo ho vysušte, aby nezhrdzavelo.

Dizajn a tvar

Análny kolík v klasickom anatomickom tvare kvapky sa ľahko zavádza. Vďaka koženkovému pútku sa vodidlo dobre
drží v ruke a umocňuje tak dominanciu nadradeného partnera. Celkovo pomôcka pôsobí elegantne a vyzýva
k ponižujúcim hrám.

Materiál

Hliníkový materiál análneho kolíka je na dotyk hladký ako sklo. Studené retiazkové vodidlo s koženkovým pútkom
podčiarkuje dominanciu.

Farba

Kombinácia chladnej striebornej farby s čiernym pútkom na vodítku vo vás vyvolá túžbu po tvrdších hrách.

Rozmery

Menšie rozmery análneho kolíka potešia začiatočníkov aj skúsenejších experimentátorov.

Celková dĺžka análneho kolíka: 9,3 cm
Použiteľná dĺžka análneho kolíka: 6 cm
Maximálny priemer análneho kolíka: 2,8 cm
Minimálny priemer análneho kolíka: 1,5 cm
Priemer pätky análneho kolíka: 3,2 cm
Celková dĺžka vodidla: 102 cm
Hmotnosť análneho kolíka: 57 g
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Hmotnosť vodidla: 111 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.
• 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.
• Obojky: nebezpečenstvo uškrtenia, medzi obojkom a pokožkou krku by mal zostať priestor, aby nedošlo k
začervenaniu
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