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Blackberry szilikon szájpecek

Karbantartás

A vízálló tömítés karbantartását a bal hátuljával tudod megoldani. Javasoljuk,
hogy az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tömlőt. A segítségével
gyárilag felkészítheti az eszközt a szexuális életben való használatra. Minden
esemény után elegendő a geget folyó víz alatt leöblíteni, vagy nedves ruhával
áttörölni. A szilikon nem fél a víztől. De ügyeljen arra, hogy a geg fém részeit
jól szárítsa meg. Hosszan tartó nedvesség hatására a csattal ellátott szegecsek
rozsdásodni kezdhetnek.

Vízállóság

A szilikon geg teljesen vízálló. Ezért nem csak a fürdőszobában folyó vizes
játékokba vonhatod be, hanem a pisigyakorlatokba is. Csak ne áztasd túl
sokáig. Fém részei könnyen korrodálódnak.

Design és alak

A klasszikus dizájnú, 3D felületi textúrával díszített labdás gag lezser megjelenést kölcsönöz. Érdekes részlet a kör
alakú csőrrel ellátott csat formájában, amelybe egy kis zárat pattinthatunk, fokozza a BDSM játékok domináns
töltését. Összességében a szíj jól kezelhető, így pillanatok alatt elhallgattathatja az alázatos partnert.

Anyag

A bársonyosan puha szilikonnak nem fogsz tudni ellenállni. Előnyei közé tartozik a vízállóság, a
porózusságmentesség, a hipoallergén tulajdonságok és a hosszú élettartam.

Szín

A titokzatos és domináns fekete szín felkelti a vágyat a BDSM játékok iránt.

Méretek

Szilikon geg Blackberry terméket a kisebbek közé soroljuk, amelyeket a férfi és a kisebb női állkapocs is
megharaphat.

– A zsák teljes hossza: 57 cm
- Legkisebb kerülete: 40 cm
- Legnagyobb kerülete: 52 cm
- Golyó átmérője: 3,8 cm
- Súly: 89 g

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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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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