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Steel Master mágneses heregyűrű

Karbantartás

Imádni fogja a vízálló gyűrű egyszerű karbantartását. Minden használat után
szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése
tökéletessé teszi a tisztítást. Ezután már csak törölközővel kell megszárítani a
játékot, és az eredeti csomagolásában vagy textilzacskójában tárolni úgy, hogy
ne érjen hozzá az örömfiókban lévő többi tartozékhoz. Elkülönített tárolásukkal
megakadályozza, hogy a segédeszközök különböző anyagai egymásra
reagáljanak és károsodjanak. A rozsdamentes acél szerszámok gondozásakor
ne feledje, hogy nem szabad sót vagy klórt tartalmazó termékekkel tisztítani.
Ezek az alkatrészek megzavarhatják a rozsdamentes acél felületkezelését, és
így károsíthatják a gyűrűt.

Vízállóság

A rozsdamentes acél kialakításnak köszönhetően a mágnesgyűrű Steel Master vízálló. Be is viheted a zuhany alá és
élvezheted a herék húzását a vízcseppek dobogása kíséretében.

Design és alak

A mágneses heregyűrű diszkrétnek tűnik. Első pillantásra nagy, nehéz diónak tűnik. Ha a játékot a kezében tartja, azt
tapasztalja, hogy az egyik oldalon könnyen és gyorsan leválaszthatja a gyűrű körülbelül egyharmadát, amelyet aztán
egyszerűen felhelyezhet a herékre.

Anyag

A rozsdamentes acél a kiváló minőségű és tartós anyagok közé tartozik. Sima felületével és hűsítő hatásával fog
örömet okozni.

Szín

A fényes ezüst szín hűvösnek és dominánsnak tűnik. Ez megkívánja a kemény BDSM-játékokat.

Méretek

Az univerzális gyűrűméret a legtöbb férfi számára jól áll.

A gyűrű teljes átmérője: 6,5 cm
A gyűrű belső átmérője: 3,5 cm
Gyűrű szélessége: 1,4 cm
Súly: 200 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
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