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Hard Cock bőr szájpecek pénisszel

Karbantartás

A bőr rész különös gondosságot igényel, csakúgy, mint a bőrcipők (biztosan
van a cipősdobozban) és a ruhák. A gyártó részletes útmutatót mellékel a
bőrjátékok gondozásához cseh nyelven, ami nagyszerű. Pattintsa le a latex
részt (gag + vibrátor) a gallérról, és alaposan mossa le szappannal és vízzel,
hogy a körülötte lévő bőr ne legyen nedves. Segédeszközök fertőtlenítése a
tökéletes tisztítást szolgálja. Permetezzen, hagyja hatni egy ideig, majd öblítse
le újra vízzel.

Design és alak

A geg úgy néz ki, mint egy kétoldalas pénisz, mindkét végén makkal. A pénisz
rövidebb oldala öklendezőként, a hosszabbik vibrátorként szolgál. A
szegecseknek köszönhetően egy bőrszíjra rögzíthető, melynek közepén
akasztónyílás van.

Anyag

Részben latexből, természetes gumiból készült. Valódi bőr rögzítőpánt - kellemes illatú.

Szín

A gag és a bőrszíj fekete, a szegecsek és a csat ezüst.

Méretek

A rövidebb pénisz hossza a szájban (gag): 6,5 cm
Hosszabb pénisz hossza (dildó): 13,5 cm
Mindkét pénisz átmérője (dildo és gag): 3,5 cm
Bőrszíj lyuk átmérője: 3,5 cm
A szalag teljes hossza: 73,5 cm
Szalag kerülete maximális összehúzódásnál: 48,5 cm
Szalag kerülete a legkisebb összehúzódásnál: 68,5 cm
Súly: 112 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült, egyéb módon vagy irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
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problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Tartsa tiszteletben fizikai képességeit, és ne erőltesse vagy fájdalommal tegye a szájába a geget.
• Fulladásveszély. Abban az esetben, ha fulladozni kezd, vagy nem tud szabadon lélegezni, azonnal vegye ki a
készítményt a szájából.
• Fogsérülés veszélye az Iron Spider gag használatakor – óvatos alkalmazással kerülje el a fogak sérülését
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:hello@sexyelephant.hu

