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Wild Fire bőr korbács (54 cm)

Karbantartás

A vízálló segédeszköz karbantartása minimális időt vesz igénybe. Ne súroljon
szennyeződést, hogy ne sértse meg az anyag puha felületét, hanem óvatosan
törölje le egy nedves ruhával. Ezután terítse szét a rojtokat egy törülközőre, és
hagyja szabadon megszáradni a szabad levegőn. Soha ne szárítsa a nádat
hajszárítóval vagy fűtőberendezésen. A bőr megkeményedhet. A száraz játékra
speciális bőrbalzsamot kenhet. Sokáig olyan lesz, mint az új.

Vízállóság

A szerszám vízálló felülettel rendelkezik, amelyet értékelni fog a gyors karbantartásért.

Design és alak

A feddések masszív formájúak, kialakításuk pedig ostorra emlékeztet. Az éles szélű, széles lapos rojtok különösen
alkalmasak intenzív veréshez. Az ergonómikus fogantyú jól tart a kézben, a végén pedig egy fém fűzőlyuk található,
ami mögé a BDSM szobádban lévő készüléket egy kampóra akaszthatod.

Anyag

A valódi bőr fényűzően és kiváló minőségben néz ki. Megfelelően karbantartva ez a természetes anyag sokáig kitart,
és bódító illatával elkápráztat. A bőrt a gyártás során nem cserzték, hanem ugyanolyan hosszúságúra és
vastagságúra vágták, majd végül lakkozták. A készülék gyártása során nem használtak krómot. A tömör fém
markolat praktikus gyűrűje nem hajlik meg a horgon a nád súlya alatt.

Szín

A piros az erotikát, a dominanciát és a szenvedélyt ötvözi. Felerősíti az ütés érzéseit a Wild Fire segítségével.

Méretek

A szemrehányók masszívan nehezebb testűek, ezért elsősorban a tapasztalt fenekelés szerelmeseinek ajánljuk, akik
már rendelkeznek hasonló segédeszközökkel.

Teljes hossza: 54 cm
Rojtos hossza: 37,5 cm
Fogantyú hossza: 16,5 cm
Súly: 270 g
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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.
• 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.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
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