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Szilikon szájkosár Inhale szellőzőnyílásokkal

Karbantartás

A vízálló geg fenntartása nem fogja sokáig visszatartani. Játék után alaposan
szappanozza be és öblítse le folyó víz alatt. A fém alkatrészek
rozsdásodhatnak, ha nem szárítják megfelelően vagy nedvességnek vannak
kitéve, ezért törölje szárazra őket. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a
tisztítást és megszabadítja a gag labdát minden baktériumtól. A szárazjátékot
az eredeti csomagolásában vagy textilzsákban tárolja úgy, hogy a többi
szexjáték anyaga ne érintkezzen egymással és ne sérülhessen meg.

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően belemerülhet a pisiző játékokba vagy a szexbe a zuhany alatt a geggel. De ne
felejtse el megfelelően szárítani a fém alkatrészeket, hogy ne kezdjenek el korrodálódni.

Design és alak

A geg domináns benyomást kelt, formája pedig egy karkötőre emlékeztet. A labdának három praktikus
szellőzőnyílása van, amelyeknek köszönhetően az engedelmes partner még domináns gazdája fenekelése vagy
egyéb kemény jutalma közben is lélegezhet. A geg jól illeszkedik a kézbe, és erős fémgyűrűkkel van a pántokhoz
rögzítve. Az állítható pántokat praktikus csattal könnyedén megfeszítheted vagy lazíthatod.

Anyag

A bársonyosan puha szilikon semleges illatú és biztonságos a szervezet számára, ezért gyakran használják az
egészségügyben. A geg pántok nem dörzsölik az arc finom bőrét.

Szín

A készülék fekete színét tekintve még a legmerészebb erotikus fantáziáknak is engedsz.

Méretek

A gag átmérője kényelmesen illeszkedik a szájba, és az univerzális méretnek köszönhetően a játék alkalmazkodik a
fej kerületéhez. A gyártó a dobozon feltünteti, hogy a golyó átmérője 3,5 cm, de amikor megmértük, azt tapasztaltuk,
hogy fél cm-rel nagyobb.

A zsák teljes hossza: 57 cm
Legnagyobb kerülete: 52 cm
Legkisebb kerülete: 40 cm
Golyó átmérője: 4 cm
Súly: 153 g
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült, egyéb módon vagy 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.
• 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.
• Tartsa tiszteletben fizikai képességeit, és ne erőltesse vagy fájdalommal tegye a szájába a geget.
• Fulladásveszély. Abban az esetben, ha fulladozni kezd, vagy nem tud szabadon lélegezni, azonnal vegye ki a
készítményt a szájából.
• Fogsérülés veszélye az Iron Spider gag használatakor – óvatos alkalmazással kerülje el a fogak sérülését
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