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Anální hák Mystery Bondage

Údržba

Údržbu vodotěsné pomůcky zvládnete i se zavázanýma očima. Před i po každé
akci kolík opláchněte vodou s kapkou mýdla a osušte ho jemným ručníkem.
Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti a zbaví anální hák všech
nečistot. Suchou hračku uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku,
aby na sebe materiály ostatních pomůcek nepůsobily a nemohly se poškodit.

Voděodolnost

Vodotěsná úprava hračky zpříjemní pikantní chvilky při společném sprchování nebo sexu ve vířivce.

Design a tvar

Anální hák působí dominantním dojmem. Tato extrémní pomůcka s kolíkem ve tvaru slzy se snadno zavádí a na jejím
konci najdete větší očko na provlečení lana, řetězu nebo připnutí vodítka. Hák se dobře drží v ruce a dominantní
partner s ním snadno zkrotí tělo otroka i při sexu.

Materiál

Hliník má hladký povrch a dlouhou životnost. Tento materiál se skvěle hodí i k hrátkám s teplotou, protože ho můžete
ohřát v teplé vodě nebo dát na chvíli vymrazit do mrazáku.

Barva

Stříbrná barva působí dominantně a zamilují si ji i fanoušci klinik praktik.

Rozměry

Anální kolík snadno vklouzne do zadečku i začátečníkům.

Celková délka análního háku: 24 cm
Délka kolíku: 5,1 cm
Maximální průměr kolíku: 3,5 cm
Hmotnost: 179 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
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• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Mějte po ruce nůžky pro případ, že by bylo potřeba provaz okamžitě přestřihnout.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
• Anální hák: nebezpečí natržení kůže, používejte s dostatečným množstvím gelu
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