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Rozperná tyč Luxury

Údržba

Údržbu vodoodolnej pomôcky zvládnete aj so zaviazanými očami. Po použití
skontrolujte, či ste putá alebo tyč náhodou nezašpinili. Pokiaľ áno, jednoducho
hračku utrite vlhkou handričkou, osušte ju a potom uložte rozpernú tyč späť do
krabice. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene v pôvodných obaloch
alebo textilných vrecúškach. Rôznorodé materiály na seba často chemicky
reagujú, preto starostlivým skladovaním zabránite ich poškodeniu.

Vodeodolnosť

Rozperná tyč aj putá majú vodoodolné vyhotovenie. V prípade zašpinenia preto celú pomôcku jednoducho utrite
vlhkou handričkou.

Dizajn a tvar

Rozperná tyč s čiernymi putami vyzerá luxusne. Jej elegantný dizajn s plastickým vzorom pritiahne zvedavé pohľady
aj nenechavé ruky. Oceňujeme, že sa s pomôckou ľahko manipuluje, takže pri hrách nebudete zbytočne strácať čas
lúštením rébusov. Putá môžete od rozpernej tyče ľahko odopnúť a použiť ich tiež samostatne.

Materiál

Odolná kovová tyč zvládne aj divočinu. Mäkké, čalúnené putá zase pohladia telo neposlušného otroka.

kov
vinyl
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Farba

Zmyselná červená farba pôsobí elegantne a prebúdza v nás túžbu po zahryznutí sa do zakázaného ovocia. Podľahnite
svojim fantáziám a poddajte sa čaru BDSM hier.

Rozmery

Rozpernú tyč s putami hravo schováte pod posteľ alebo do skrine.

Celková dĺžka tyče: 40,3 cm
Celková dĺžka pút: 39 cm
Šírka pút: 5 cm
Priemer tyče: 1,5 cm
Hmotnosť: 366 g
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej 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.
• 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.
• Rešpektujte svoje fyzické možnosti a nerozťahujte tyč viac, než vaše telo znesie.
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