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Nipple Clips súly mellbimbókra (100 g)

Karbantartás

Karbantartása egyszerű, és játékosan kezelhető a bal hátsó részen. Csak
öblítse le a bilincseket meleg víz alatt, és mossa le szappannal. Javasoljuk,
hogy azonnal törölje le őket, hogy ne kezdjenek el rozsdásodni.

Vízállóság

Mivel a lánc és a súlyok fémből készültek, nem ajánljuk a vízi játékokat. A játék
elkezdhet rozsdásodni.

Design és alak

A mellbimbósúly fekete 100 g fémből készült, amely alul lekerekített. A gyűrű a
súlyoktól felfelé megy, és egy masszívabb láncot rögzítenek hozzá. A lánc
végén egy bilincs található gumírozott, levehető hegyekkel, amelyek a
bilincsek fogait takarják.

Anyag

Szeretjük a fém súlyokat. Az akció során a bőrhöz érve kellemesen lehűtik. Fémláncot is tanul. Az éles fogakat borító
hegyek gumi. A mellbimbókra nehezedő nyomás lágysága miatt kellemes.

Szín

A fekete, ellentétben az ezüsttel, harmonikus egységet alkot. Az ezüst már hűvös, a fekete pedig domináns, és
aláhúzza sötét szándékait…

Méretek

Teljes hossza: 14 cm
Súly hossza: 5 cm
Max. bilincsek nyílása a felső részben: 1,5 cm
Súly: 112 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon 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

mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

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.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• 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.
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