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Koženkový bičík Heart Me! (47 cm)

Údržba

Čistenie vodeodolnej pomôcky hravo zvládnete. V prípade znečistenia stačí, keď bičík jemne utrite
vlhkou handričkou. Nikdy ho ale nedrhnite ani neoplachujte pod vodou. Koženka by mohla zvlhnúť,
popraskať alebo sa začať lúpať. A keby sa vám pomôcka omylom namočila, osušte ju handričkou a
nechajte ju voľne uschnúť. V žiadnom prípade ju nesušte na kúrenie ani pomocou fénu. Po očistení
môžete bičík zavesiť napríklad na stenu alebo ho schovať do krabičky, aby ste ho mohli skladovať
oddelene od ostatných erotických hračiek vo vašom šuplíku slasti. Len tak totiž zabránite tomu, aby
na seba rôznorodé materiály pomôcky reagovali a vzájomne sa poškodzovali.

Vodeodolnosť

Koženkový bičík Heart Me! má vodeodolnú úpravu, ale nemali by ste ho namáčať ani si ho brať so
sebou do bazéna. Plácnutie cez mokrý zadok síce pekne plieskne a uštipne, ale bičík by sa mohol
zničiť.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad pomôcka vyzerá ako klasický jazdecký bičík. Len jeho zakončenie v tvare srdca,
ktoré zdobia šnurovanie a mašlička, zadrnká na romantickú strunu všetkých hravých párov. Celkovo
tak hračka pôsobí nevinne a elegantne. Dobre sa drží v ruke a jej údery sú presné.

Materiál

Pomôcka sa vyrába z koženky, ktorá je na pohľad aj na dotyk na nerozoznanie od pravej kože. Vychutnáte si tak
príjemný dotyk hladkého materiálu na svojom tele.

Farba

Zmyselná čierna farba s dráždivým červeným šnurovaním a mašličkou vás stiahne so sebou do tajomného sveta
túžby, vášne a spankingu.

Rozmery

Bičík vďaka svojim rozmerom skvele padne do ruky.

Celková dĺžka: 47 cm
Šírka srdca: 7,5 cm
Priemer tyče: 1 cm
Priemer rukoväte: 1,7 cm
Hmotnosť: 25 g
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade 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.
• 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 bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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