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Nyakörv láncos pórázzal Be Mine

Karbantartás

A vízálló gallér karbantartása csak néhány percet vesz igénybe. Hosszan tartó
használat után javasoljuk a nyakörv beszappanozását és langyos vízsugárral
történő öblítését, vagy legalább nedves ruhával történő áttörlést. A szilikon
anyag a bőrhöz hasonlóan nem légáteresztő, így izzadni fogsz benne. De ne
áztassa be a fémvezetőt. Ha szükséges, csak törölje le egy nedves ruhával, és
alaposan szárítsa meg. Tárolja a száraz eszközt a többi szexjátéktól
elkülönítve, hogy elkerülje az anyag károsodását. Az eredeti doboz ideális lesz
tárolásra.

Vízállóság

A szilikon gallér vízálló. Ezért játék közben nyugodtan hódoljon a pisizésnek, vagy költözzön a pezsgőfürdőbe. A fém
pórázt azonban jobb az éjjeliszekrényben hagyni. Nedvesedés után rozsdásodni kezdhet.

Design és alak

A fekete gallér kicsit olyan, mint egy övszíj. A fémvezető pedig egy láncot idéz. Együtt az egész készlet keménynek
és dominánsnak tűnik. Összességében a kütyü jól illeszkedik a kézbe, így könnyen kezelhető. A gallér tökéletesen
illeszkedik a nyakba és kényelmes viselet.

Anyag

Bársonyosan puha tapintású, a szilikon nyakörv kontrasztban van a menő fém pórázzal. Összességében az első
kézben tartás után beleszeret a készülékbe.

Szín

A nyakörv fekete kombinációja egy metál ezüst pórázzal dominánsnak és elegánsnak tűnik egyszerre. Vágyat kelt
benned a tulajdon és az odaadás iránt.

Méretek

Az állítható pántnak köszönhetően a gallért a saját nyakához igazíthatja.

A gallér teljes hossza: 60 cm
A gallér minimális kerülete: 45 cm
Maximális gallér kerülete: 58 cm
Gallér szélessége: 4,5 cm
A póráz teljes hossza: 81 cm
Nyakörv súlya: 207 g
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Ólom tömege: 107 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.
• Nyakörvek: fulladásveszély, a gallér és a nyak bőre között helyet kell hagyni a fulladás elkerülése érdekében
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