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Silikónový kolík Hard Bite

Údržba

Údržbu vodeodolného nástavca budete mať hotovú v priebehu pár minút. Pred
aj po každom použití pomôcku namydlete a dôkladne opláchnite prúdom
vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok dotiahne údržbu k dokonalosti. Nakoniec
poriadne kolík osušte a suchý uložte späť do krabičky alebo textilného
vrecúška, aby sa nedotýkal ďalších erotických hračiek vo vašom šuplíku slasti.
Rôznorodé materiály na seba často chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Vodeodolnosť

Roubík je vodeodolný. Časť, ktorá sa vkladá do úst odolá slinám aj opláchnutiu
pod tečúcou vodou. Kožené remienky s kovovými cvočkami ale nenamáčajte.
Mohli by sa poničiť.

Dizajn a tvar

Pomôcka v čiernej farbe av modernom, minimalistickom prevedení vyzerá na prvý pohľad ako náhrdelník alebo
náramok. Silikónová časť kolíka, do ktorej sa submisívny partner môže zahryznúť, vyzerá trochu ako kosť. Celkovo sa
s hračkou dobre manipuluje a pomocou klasického remienka s 9 dierkami a prackami si nastavíte jej obvod presne na
mieru.

Materiál

Samotný kolík sa vyrába z odolného a na dotyk hebkého silikónu. Remienky sú z lepenej kože, ktorá sa ľahko
prispôsobí hlave, takže pásiky okolo hlavy nikde neodstávajú ani netlačia.

Farba

Čierna farba pôsobí tajomne. Podnecuje erotické fantázie a dodáva odvahu na splnenie tajných snov.

Rozmery

Pomôcka má nastaviteľný obvod s 10 dierkami v remienku, takže dobre padne ženám aj mužom.

Celková dĺžka: 62,5 cm
Minimálny obvod: 38 cm
Maximálny obvod: 54 cm
Dĺžka rúba: 12 cm
Priemer rúba: 2 cm
Šírka remienka: 2,3 cm
Hmotnosť: 90 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, inak alebo 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.
• Rešpektujte svoje fyzické možnosti a nenasadzujte kolík do úst násilím alebo cez bolesť.
• Nebezpečenstvo zadusenia. v prípade, že sa začnete dusiť, alebo nemôžete voľne dýchať, výrobok ihneď vyberte z
úst.
• Nebezpečenstvo poškodenia chrupu pri použití nástavca Iron Spider - predíďte poškodeniu chrupu opatrným
nasadením
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