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Chain Me análdugó pórázzal

Karbantartás

Csak néhány percet vesz igénybe a vízálló anális dugó karbantartása. Minden
használat után szappanozza be, és alaposan öblítse le meleg vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése eltávolítja a mikroszkopikus méretű
szennyeződéseket a készülékről, és ezzel a játék tökéletes tisztítását befejezi.
A pórázt nem fogod túl gyakran mosni, de ha mégis, akkor csak nedves ruhával
javasoljuk áttörölni. Végül tárolja a száraz segédeszközt textilzacskóban vagy
tárolódobozban, hogy örömében ne érjen hozzá a többi játékhoz. A különböző
anyagok egymásra reagálnak és károsítják egymást.

Vízállóság

Az anális dugó vízálló. Ezért csatlakozhat hozzá a zuhany alatt. Magát a pórázt azonban ne áztassuk túl gyakran, és
ha ez megtörténik, alaposan szárítsuk meg, hogy ne rozsdásodjon.

Design és alak

A klasszikus anatómiai csepp alakú anális dugó könnyen behelyezhető. A műbőr huroknak köszönhetően a póráz jól
tart a kézben, és ezzel fokozza a felsőbbrendű partner dominanciáját. Összességében a készülék elegánsnak tűnik,
és megalázó játékokra hív.

Anyag

Az anális dugó alumínium anyaga olyan sima tapintású, mint az üveg. A hideg lánc póráz műbőr hurokkal kiemeli a
dominanciát.

Szín

A hideg ezüst szín és a pórázon lévő fekete hurok kombinációja keményebb játékokra késztet.

Méretek

Az anális dugó kisebb méretei a kezdőknek és a tapasztaltabb kísérletezőknek egyaránt örömet okoznak.

Az anális dugó teljes hossza: 9,3 cm
Az anális dugó használható hossza: 6 cm
Az anális dugó maximális átmérője: 2,8 cm
Az anális dugó minimális átmérője: 1,5 cm
Anális dugó lábátmérő: 3,2 cm
A póráz teljes hossza: 102 cm
Anális dugó súlya: 57 g
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Póráz súlya: 111 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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