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Clinic Hard fém szorító gumi feltéttel

Karbantartás

A vízálló bilincsek tisztítása gyors. Ha szükséges, nedves ruhával tisztítsa meg
őket. A fém rozsdásodhat, ha nem megfelelően szárad vagy nedvességnek van
kitéve, ezért győződjön meg róla, hogy a bilincsek mindig szárazak. A
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot a szennyeződésektől és
a rejtett baktériumoktól. Tárolja a bilincseket egy vászonzsákban vagy eredeti
csomagolásban, hogy ne érjenek más játékokhoz, és ne sérüljenek meg a
különböző anyagok miatt.

Vízállóság

A bilincsek vízálló kivitelűek, így a karbantartás minimális időt vesz igénybe.

Design és alak

A bilincsek formája ollót idéz, és hasonlít a sebészeti tamponmogyoróra, amely minden műtőben ott van. A bilincsek
végein levehető gumiköpenyek vannak, amelyek védik a mellbimbók vagy a nemi szervek érzékeny bőrét. A szorítás
intenzitását három fokozatban állíthatja be az ujjmarkolat belső oldalán található fogak reteszelésével. A bilincsek jól
érzik magukat a kézben, és könnyen kinyithatók és eloldhatók az alázatos partner bőréről.

Anyag

A hideg fém a klinikai gyakorlatok velejárója, mivel a sterilitást és az orvosi rendelő anonim környezetét
szimbolizálja. A gumihüvelyek puha tapintásúak, és nem okoznak allergiás reakciót a bőrön, mint a bilincsek
gyártásához használt sebészeti acél.

Szín

A fémes ezüst szín végigvezeti Önt a BDSM játék titokzatos ösvényein.

Méretek

A bilincsek minden fiókban elférnek.

A bilincsek teljes hossza: 17 cm
A gumiköpeny hossza: 2,4 cm
A gumiköpeny átmérője: 1,6 cm
Súly: 55 g

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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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.
• 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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