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Respect fém nyakörv tüskékkel

Karbantartás

A gallér vízálló felülettel rendelkezik, így a bal hátsó részen karbantartható.
A redőkből származó szennyeződések kissé késleltethetik, de csak törölje le
egy nedves ruhával egy csepp szappannal. A fém rozsdásodni kezdhet, ha
rosszul szárad vagy nedvességnek van kitéve. Ezért tisztítás után ne felejtse el
szárazra törölni a gallért. A játékot a többi eszköztől elkülönítve tárolja, hogy
anyagaik ne zavarják egymást és ne sérüljenek meg. Szuper lesz az eredeti
csomagolás vagy textil táska.

Vízállóság

A segédeszköz vízálló felülettel rendelkezik, de a fém nem nagyon alkalmas vízi játékokhoz. Bár a krómacél nem
annyira korrozív, mint más fémötvözetek, ne áztassuk be feleslegesen a gallért.

Design és alak

A gallér domináns benyomást kelt, és extrém kialakításával vonzza magára a figyelmet. Belső oldalán két sor hosszú
tüskék találhatók, amelyek a készülék meghúzásakor belemélyednek a nyakba. A gallér jól tart a kézben, és könnyen
lecsatolható, ha leakasztunk bármilyen csatlakozó részt a szögeses részről. Miután a játékot a nyakra helyezte,
visszaakassza a darabot. A gallérhoz egy szemes állítólánc van rögzítve, amely mögé egy vezetőt rögzít, és
szabályozza a meghúzás intenzitását.

Anyag

A krómozott acél biztonságos a szervezet számára, és nem okoz allergiás reakciókat a bőrön. A gallér hegyein nincs
éles hegy, így könnyű BDSM játékok során nem hagynak nyomot vagy sérülést a nyakon.

Szín

A domináns ezüst szín a szenvedélyt, a vágyat, a dominanciát és az engedelmességet tükrözi.

Méretek

A gallér univerzális mérete a női és férfi nyakkörfogathoz igazodik.

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.
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• 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
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Nyakörvek: fulladásveszély, a gallér és a nyak bőre között helyet kell hagyni a fulladás elkerülése érdekében
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