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Stalactite mellbimbó csipesz

Karbantartás

Ha szükséges, mossa le a bilincseket meleg víz alatt egy csepp szappannal, de
ne felejtse el mielőbb letörölni, hogy szépségei ne rozsdásodjanak be.

Vízállóság

Nem javasoljuk a fém bilincsek vízbe áztatását, amint többször átnedvesednek,
rozsdásodni kezdenek és elvesztik szexi megjelenésüket.

Design és alak

Ez a darab kiemelkedik az ékszerek közül. A bilincseket könnyű felhelyezni, és szabadon szabályozhatja a vákuumot,
hogy a lehető legkellemesebb legyen.

Anyag

A bilincsek fém anyagból készültek, amely kellemesen hűti a felhevült érzéseket. A gumibetétek tompítják a
fájdalmas fogást, és élvezni fogja a kényelem érzését és az intenzív stimulációt.

Szín

A fényes ezüst szín a luxus és a felsőbbrendűség érzetét kelti. A bilincsekkel megtapasztalhatja az egyediség érzését,
amely mindenkit elkápráztat.

Méretek

Súly: 62 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
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
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felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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