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Hard Bite szilikon szájpecek

Karbantartás

Néhány percen belül képes lesz fenntartani a vízálló tömítést. Minden
használat előtt és után szappanozza be a szerszámot, és alaposan öblítse le
langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre végzi a karbantartást.
Végül szárítsa meg alaposan a geget, és helyezze vissza a dobozba vagy a
szövettáskába, hogy ne érjen hozzá más szexuális játékokhoz az élvezeti
fiókban. A különböző anyagok gyakran kémiai reakcióba lépnek egymással és
károsítják egymást.

Vízállóság

A geg vízálló. A szájba helyezett rész ellenáll a nyálnak és a folyó víz alatti
öblítésnek. Azonban ne áztassa be a fém szegecsekkel ellátott bőrszíjakat.
Megsérülhetnek.

Design és alak

A fekete színű és modern, minimalista kialakítású eszköz első pillantásra nyakláncnak vagy karkötőnek tűnik. A geg
szilikon része, amelybe az engedelmes partner beleharaphat, egy kicsit úgy néz ki, mint egy csont. Összességében a
játék könnyen kezelhető és a klasszikus 9 lyukú pánt és csat segítségével pontosan a megfelelő méretre állítható a
kerülete.

Anyag

Maga a gag tartós és puha tapintású szilikonból készült. A pántok ragasztott bőrből készültek, ami könnyen
alkalmazkodik a fejhez, így a fej körüli pántok nem lógnak ki és nem nyomnak sehova.

Szín

A fekete színnek titokzatos hatása van. Serkenti az erotikus fantáziákat, és bátorságot ad a titkos álmok
megvalósításához.

Méretek

A szerszám állítható kerületű, 10 lyukkal a szíjban, így férfiak és nők számára egyaránt jól illeszkedik.

Teljes hossz: 62,5 cm
Minimális kerülete: 38 cm
Maximális kerülete: 54 cm
Gömb hossza: 12 cm
Gömb átmérője: 2 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Szíj szélessége: 2,3 cm
Súly: 90 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült, egyéb módon vagy 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.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Tartsa tiszteletben fizikai képességeit, és ne erőltesse vagy fájdalommal tegye a szájába a geget.
• Fulladásveszély. Abban az esetben, ha fulladozni kezd, vagy nem tud szabadon lélegezni, azonnal vegye ki a
készítményt a szájából.
• Fogsérülés veszélye az Iron Spider gag használatakor – óvatos alkalmazással kerülje el a fogak sérülését
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