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Iron Spider szájpecek

Karbantartás

Használat után törölje le nedves ruhával vagy áztassa be rövid ideig, hogy a
bőr rész ne érintkezzen vízzel.

Anyag

Gyűrű + vállak: sebészeti acél
Szíj: marhabőr (tökéletlenségek előfordulhatnak)
Összességében nagyszerű, nekünk nagyon tetszik!

Szín

Ezüst (acél alkatrészek) + fekete (szíj).

Méretek

Hossza felbontás után: 60 cm
Szíj szélessége: 2,8 cm
A gyűrű átmérője: 3,8 cm
Súly: 58 g

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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