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Mystery Bondage anál kampó

Karbantartás

A vízálló segédeszköz karbantartását csukott szemmel is kezelheti. Minden
esemény előtt és után öblítse le a tűt egy csepp szappannal, és szárítsa meg
puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre feszesíti a
tisztítást és eltávolít minden szennyeződést az anális horogról. A száraz játékot
az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban tárolja úgy, hogy az egyéb
segédeszközök anyagai ne zavarják egymást és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A játék vízálló kialakítása kellemesebbé teszi a fűszeres pillanatokat zuhanyozás vagy szex közben a
pezsgőfürdőben.

Design és alak

Az anális horog domináns benyomást kelt. Ez az extrém, könnycsepp tűvel ellátott eszköz könnyen behelyezhető, a
végén pedig egy nagyobb hurkot találsz kötél, lánc befűzéséhez vagy póráz rögzítéséhez. A horog jól tart a kézben,
és a domináns partner könnyedén megszelídíti a rabszolga testét még szex közben is.

Anyag

Az alumínium sima felülettel és hosszú élettartammal rendelkezik. Hőmérsékleti játékokhoz is kiváló ez az anyag,
mert meleg vízben melegítheted, vagy egy időre le is fagyaszthatod.

Szín

Az ezüst szín domináns hatású, és a klinikák kedvelői is imádni fogják.

Méretek

Az anális csatlakozó könnyen a seggbe csúsztatható, de még kezdőknek is.

Az anális horog teljes hossza: 24 cm
Csap hossza: 5,1 cm
Maximális csap átmérő: 3,5 cm
Súly: 179 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. Csak jó fizikai állapotban használja.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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• 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• Tartson kéznél ollót arra az esetre, ha a kötelet azonnal el kell vágni.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Anális horog: bőrszakadás veszélye, elegendő géllel kell használni
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