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Műbőr pálca Heart Me! (47 cm)

Karbantartás

Könnyedén kezelheti a vízálló eszköz tisztítását. Szennyeződés esetén elegendő az ostort nedves
ruhával óvatosan áttörölni. De soha ne dörzsölje vagy öblítse le víz alatt. A műbőr átnedvesedhet,
megrepedhet vagy hámlani kezdhet. Ha pedig véletlenül megnedvesíti a szerszámot, szárítsa meg
egy ruhával, és hagyja szabadon megszáradni. Semmi esetre se szárítsa fűtőberendezésen vagy
hajszárítóval. Tisztítás után az ostort a falra akaszthatod, vagy elrejtheted egy dobozba, így a többi
szexjátéktól elkülönítve tárolhatod örömfiókodban. Csak így lehet megakadályozni, hogy a
szerszámok különböző anyagai egymásra reagáljanak és károsodjanak.

Vízállóság

Leather Whip Heart Me! vízálló, de nem szabad áztatni és a medencébe sem vinni magaddal. A vizes
szamár feletti verés szépen csaphat és szúrhat, de az ostor megsérülhet.

Design és alak

Első pillantásra az eszköz klasszikus lovaglókorbácsnak tűnik. Csak a szív alakú, csipkével és
masnival díszített felülete fogja megragadni minden játékos pár romantikus akkordjait.
Összességében a játék ártatlannak és elegánsnak tűnik. Jól illeszkedik a kézbe és pontosak az ütései.

Anyag

A szerszám műbőrből készült, amely látványra és tapintásra sem különböztethető meg a valódi bőrtől. Élvezni fogja a
sima anyag kellemes érintését a testén.

Szín

Az érzéki fekete szín bájos vörös fűzéssel és masnival a vágy, a szenvedély és a fenekelés titokzatos világába vonz.

Méretek

Méreteinek köszönhetően az ostor tökéletesen illeszkedik a kézbe.

Teljes hossza: 47 cm
Szív szélessége: 7,5 cm
Rúd átmérője: 1 cm
Fogantyú átmérője: 1,7 cm
Súly: 25 g
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
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