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Metallic Bar távtartó rúd

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése nagyszerű dolog, ha néhány zselét vagy olajat
használ. Permetezze be a rudat, hagyja hatni és törölje le. Alaposan
megtisztítja a rudat és nem hagy rajta zsíros foltokat.

Design és alak

A bot kialakítása durva és titokzatos egyben. Csupa fekete, középen fehér
írással. A hosszabbító rúd fémes ezüst villái finomabbá teszik a dizájnt.
Ezenkívül a bot kezelése egyszerű és gyors.

Anyag

A fém anyaga remek. Nem csak csupasz bőrön lesz kellemes hűvös, de BDSM játékokhoz is tökéletes. A fém
karabinerek mozgás közben a rudat ütik, így kellemes csörömpölést kelt, mintha a rúd azt kiabálná, hogy "nem
vagyok elég megkötve, csak spanok".

Szín

Fekete szín tele titkokkal. Élvezze a rejtélyes, izgalmas játékokkal teli hálószobát.

Méretek

Az állítható hossznak köszönhetően a bot rövid vagy hosszú lehet. Mindenki megtalálja a megfelelő méretű terítéket.
A vékony nők esetében a legrövidebb távolság lehet a leghosszabb a nagydarab, érintetlen férfiak számára.

Legrövidebb rúdfesztáv: 75,5 cm
Középső rúd fesztáv: 86,5 cm
Leghosszabb rúdfesztáv: 97,2 cm
Karabiner hossza: 4 cm
Súly: 252 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg 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.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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• 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.
• Tartsa tiszteletben fizikai képességeit, és ne feszítse jobban a rudat, mint amennyit a teste elbír.

www.ruzovyslon.cz
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