NÁVOD
Svorky na bradavky Masive
Údržba
Údržbu voděodolných svorek zvládnete během chvilky. V případě potřeby je
stačí otřít vlhkým hadříkem. Gumové krytky můžete sundat a opláchnout je
vodou s kapkou mýdla. Zpátky na kovové svorky je ale vraťte až po jejich
úplném uschnutí. Kovový materiál ve vlhkém prostředí podléhá korozi.
Pomůcku schovejte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe
materiály ostatních hraček nepůsobily a nemohly se poškodit.

Voděodolnost
Pomůcka má voděodolnou úpravu, ale do vířivky nebo sprchy si ji raději neberte. Kov si s vodou moc nerozumí a
svorky by mohly po čase začít korodovat.

Design a tvar
Svorky spojené hrubším řetízkem působí dominantním a bytelným dojmem. Skřipce evokující kolíčky na prádlo mají
na koncích širší plochu. Proto stisknou bradavky na větší ploše kůže a při hrátkách nesjíždí. Intenzitu sevření si
regulujete postranními šroubky. Svorky se dobře drží mezi prsty a usnadňují tak jejich nasazení na bradavky nebo
jiné části těla.

Materiál
Kov příjemně chladí a vypadá dominantně. Gumové návleky na svorkách chrání jemnou kůži bradavek a taky tlumí
stisk pomůcky. Samotné kovové svorky mají ostré zoubky a na hrátky s nimi si troufnou jen nejotrlejší milovníci
bolesti.

Barva
Dráždivá kombinace černé a stříbrné barvy je v BDSM symbolem vášně, bolesti, oddanosti i nadřazenosti.

Rozměry
Šířka svorek potěší milovníky skřipců, kteří mají rádi stisk bradavek na větší ploše. Hrubý spojovací řetízek svou vyšší
hmotností tahá bradavky. Můžete k němu připnout i závaží, neutrhne se.
Celková délka i s řetízkem: 40 cm
Délka řetízku: 30 cm
Délka svorek: 5 cm
Šířka plochy svorek: 1,5 cm
Hmotnost: 70 g
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Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoct?
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

