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Masive mellbimbó csipesz

Karbantartás

A vízálló bilincsek karbantartását pillanatok alatt elvégezheti. Ha szükséges,
csak törölje le őket egy nedves ruhával. A gumisapkákat eltávolíthatja, és
vízzel és egy csepp szappannal leöblítheti. De csak akkor helyezze vissza a
fémbilincsekre, ha teljesen megszáradtak. A fém anyagok nedves
környezetben korróziónak vannak kitéve. A szerszámot az eredeti
csomagolásban vagy textilzacskóban tárolja, hogy más játékok anyagai ne
érintkezzenek egymással és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A szerszám vízálló, de jobb, ha nem viszed be a pezsgőfürdőbe vagy a zuhany alá. A fém nem jön ki jól a vízzel, és a
bilincsek egy idő után korrodálódhatnak.

Design és alak

A vastagabb lánccal összekötött bilincsek domináns és szilárd benyomást keltenek. A ruhacsipeszszerű
ruhacsipeszek végein szélesebb a felület. Ezért a bőr nagyobb felületén nyomják a mellbimbókat, és játék közben
nem csúsznak el. A markolat intenzitása az oldalsó csavarokkal állítható. A bilincsek jól tartanak az ujjak között, így
könnyen felhelyezhetők a mellbimbókra vagy más testrészekre.

Anyag

A fém kellemesen hűt és dominánsnak tűnik. A bilincseken lévő gumihüvelyek védik a mellbimbók finom bőrét, és
csillapítják a készülék nyomását is. Maguk a fémbilincsek éles fogakkal rendelkeznek, és csak a legedzettebb
fájdalomkedvelők mernek játszani velük.

Szín

A fekete és ezüst lenyűgöző kombinációja a szenvedély, a fájdalom, az odaadás és a felsőbbrendűség szimbóluma a
BDSM-ben.

Méretek

A bilincsek szélessége tetszeni fog azoknak a bilincsek szerelmeseinek, akik szeretik nagyobb felületen összenyomni
a mellbimbókat. A vastag összekötő lánc nagyobb súlyával húzza a mellbimbókat. Súlyokat is rögzíthetsz rá, nem
törik el.

Teljes hossza lánccal együtt: 40 cm
Lánc hossza: 30 cm
A bilincs hossza: 5 cm
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Szorítófelület szélessége: 1,5 cm
Súly: 70 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
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.
www.ruzovyslon.cz
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