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Aligátor mellbimbó csipesz

Karbantartás

A szerszám nem vízálló, ezért ne mossa víz alatt, és ne tárolja nedves környezetben, hogy
elkerülje az anyag károsodását. Rejtsük el a bilincseket sötét helyen, lehetőleg textilzacskóban.

Vízállóság

Ne viseljen Alligator klipeket fürdőruhával, és kerülje a nedves környezetet, mert nem vízállóak.
Ha nedvesek lesznek, semmi sem változna a funkciójukon, de az anyag nem alkalmas a vízzel
való érintkezésre, és gyorsan rozsdásodhat.

Design és alak

A ruhacsipeszek alakja kis ruhacsipeszekre emlékeztet. Jól tartanak és könnyen kezelhetők. A
felső részen lévő lyukba egy csavar van behelyezve, amely megfeszíti vagy meglazítja a
pofákat. A bilincs külső részeit összenyomva kinyílik (akárcsak egy csap). A bilincseket egy lánc
köti össze, amely gyűrűvel kapcsolódik a satu alsó pofájához, és kis erőfeszítéssel leválasztható.
A markolat lehet kellemes, de fájdalmas is. Érzések széles skálájából mindenki válogathat ízlése
szerint.

Anyag

Az ezüst fém kellemesen hűvös, hideg érintése izgat bennünket. A fogók pofáinak végein gumihüvely található,
amely csillapítja a fogást. A mellbimbók finom bőre így biztonságosabb és érzékenyebb szorítást élvezhet.

Szín

Az ezüst szín ragyogóan ragyog, ugyanakkor hidegnek és kissé szigorúnak tűnik. A fekete ujjak kiemelik a BDSM
gyakorlatok érintését.

Méretek

A bilincsek a nagyobb mellbimbókon is szépen tartanak, a hosszabb láncnak köszönhetően pedig a másik vége eléri a
csiklót vagy a heréket.

Teljes hossz: 41,5 cm
Lánc hossza: 28 cm
Súly: 46 g
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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.
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