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Magnetic Diamond mellbimbó csipesz

Karbantartás

A mellbimbók nagyon könnyen karbantarthatók. Használat után mossa le őket
meleg vízzel és szappannal. Vagy ezt a tevékenységet már a fürdőben való
szeretkezés közben is végezheti.

Vízállóság

A bilincsek teljesen vízállóak, ami kiválóan alkalmas karbantartásra és kopásra. Partnerével és bilincseivel jól érezheti
magát a fürdőkádban, a medencében vagy a pezsgőfürdőben.

Design és alak

A design nagyon elegáns és finom. A bilincsek fényesek és kerekek. A mágnes oldalai átlátszó strasszokkal vannak
díszítve, ami fokozza megjelenésüket.

Anyag

A bilincsek sebészeti acélból készülnek. A sebészeti acél anyaga kiváló, mert lehetővé teszi fémallergiások számára
is a használatát. Ezenkívül a bilincsek hűthetők vagy fűthetők, és az érzései intenzívebbek lesznek.

Szín

Az ezüst szín tökéletes az erotikus játékokhoz. Megjelenésével hűteni fog, ugyanakkor a testedet is felmelegíti.

Méretek

A bilincsek alkalmasak kis és nagy mellekre. Tökéletesen tartja a mellbimbót bármilyen tevékenység során.

A markolat szélessége 1,4 cm-ig állítható
A bilincs test átmérője 2,85 cm
Szorítótest szélessége 1 cm
Szorító szélessége 0,6 cm
Súly: 28 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
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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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