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Choker fém nyakörv

Karbantartás

Annak érdekében, hogy a gallér és a szín a lehető leghosszabb ideig
megmaradjon, tárolja száraz és sötét helyen. Svéd kendővel polírozhatod, de
lehetőleg vegyszer nélkül.

Design és alak

A gallér gyönyörűen fényes és erejével megőrzi kerek formáját. Kész
gyöngyszem és gyöngyszem a BDSM kollekciódhoz.

Anyag

Tökéletesen polírozott fém-cink ötvözet. Kényelmes viselet, és kezdettől fogva
hűsít a bőrön.

Szín

Fényes ezüst

Méretek

A gallér nagyobb, így mindenkinek elfér.

A gallér átmérője: 14,4 cm (a nyak maximális kerülete 45 cm)
A gallér fal magassága: 2 cm
A gallér falszélessége: 0,5 cm
Súly: 295 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
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felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Nyakörvek: fulladásveszély, a gallér és a nyak bőre között helyet kell hagyni a fulladás elkerülése érdekében
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Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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