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Spiky Dom nyakörv tüskékkel és pórázzal

Karbantartás

Bár a játék vízálló felülettel rendelkezik, karbantartás közben nem szabad
vízbe áztatni. A gallér és a vezetőlánc fém tüskéi hajlamosak a korrózióra.
Ezért, ha szükséges, csak törölje le a szerszámokat egy nedves ruhával. Végül
a játékot az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban egy gyönyörfiókban
tárolja, hogy a többi segédanyag anyaga ne zavarja egymást és ne
sérüljön meg.

Vízállóság

A Spiky Dom pórázzal ellátott vízálló nyakörv megkönnyíti a karbantartást, de a fém anyag nem igényel sok vizet,
mert idővel korrodálódhat.

Design és alak

A gallér erősnek és dominánsnak tűnik. Kerületét hét hegyes fémtüskék és ezüstszegecsek díszítik. Lakattal záródik,
amit két kulccsal együtt találsz a csomagban. A gallér jól tart a kézben, és a kemény BDSM-játékok során a tövisek
kiválóan alkalmasak a tengeralattjáró különböző testrészeinek megkínzására. A láncvezető egy praktikus tömör
fekete műbőr hurokkal rendelkezik.

Anyag

A tömör bőr gallér a velúr bélésnek köszönhetően nem karcolja meg a bőrt. A fém tüskék és a vezetőlánc testbiztos
hűtőfémből készülnek.

100% poliuretán
fém

Szín

A fekete műbőr és ezüst komponensek kombinációja dominanciát idéz, és a kemény BDSM gyakorlatok függönye
mögé invitálja.

Méretek

A gallér méreteinél jobban megfelel a vékonyabb nyakú alanyoknak.

A gallér teljes hossza: 44,3 cm
Minimális gallér kerülete: 34,5 cm
Maximális gallér kerülete: 41 cm
A póráz teljes hossza: 79,5 cm
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Tipp hossza: 2,8 cm
Súly: 178 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
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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