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Szilikon korbács Little Devil (26 cm)

Karbantartás

A vízálló segédeszköz karbantartása mindössze néhány percet vesz igénybe.
Javasoljuk, hogy minden használat után nedves ruhával törölje át a nádat, majd
hagyja szabadon megszáradni, vagy törölje le óvatosan egy törülközővel.
Tisztítás után akassza fel őket egy szögre, vagy helyezze dobozba vagy
textilzacskóba, hogy ne érjen hozzá más erotikus játékhoz az élvezet fiókjában.
A különféle anyagok gyakran kémiai reakcióba lépnek és megsérülnek.

Vízállóság

A nád vízálló felülettel rendelkezik. Tehát megveri a rabszolgát a nedves
fenekén, majd egyszerűen megtisztítod egy nedves ruhával.

Design és alak

A kicsi és nem feltűnő kialakítású nád egy kicsit olyan, mint a függöny bojtja. Az ergonomikus fogantyúnak
köszönhetően tökéletesen illeszkednek a kézbe. Egy praktikus pántot tesz a csuklójára, hogy a készülék ne essen ki a
tenyeréből. A hosszú, vékony rojtok simogathatják és gyötörhetik.

Anyag

A Little Devil nád kiváló minőségű és puha tapintású szilikon anyagból készül, amely nem porózus tulajdonságokkal
rendelkezik. Ezért könnyen tisztítható és karbantartható, és nem okoz allergiás reakciókat.

Szín

A sötét fekete szín csábító. Magával viszi a legtitkosabb kívánságok mélyére, amelyeket a BDSM játékok titkainak
leple alatt teljesíteni fog.

Méretek

Az ergonomikus, hurkos fogantyúnak köszönhetően a nád tökéletesen tart a kézben. Ezeket is mindig magaddal
viheted. Például pénztárcában vagy hátizsákban.

Teljes hossza: 26 cm
Rojtos hossza: 17 cm
Fogantyú hossza: 9 cm
Szíj hossza: 15 cm
Súly: 56 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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