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Pás cudnosti Metal Prison

Údržba

Údržbu vodotěsné klece zvládnete levou zadní. Po sundání z penisu ji
opláchněte pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušte ručníkem. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku i skrytých nečistot, které byste pouhým okem
nepostřehli. Koženkové pásky po očistě jemně otřete hadříkem a nechte je
doschnout na čerstvém vzduchu. Nedrhněte je ani nesušte na topení. Mohly by
popraskat. Suchou pomůcku uložte do originálního obalu nebo textilního
pytlíku, aby na sebe různorodé materiály erotických hraček nemohly působit a
poškodit se.

Voděodolnost

Nerezová ocel má vodotěsnou úpravu, proto zvládne pissing hrátky i každodenní hygienu otroka během odloučení
s dominantní madam nebo pánem.

Design a tvar

Pomůcka působí dominantním až extrémním dojmem. Samotná klec, napojená na kovový kroužek, který provlečete
přes penis a varlata, svým tvarem evokuje kovovou spirálu. Na její špičce najdete otvor pro močení a případné použití
dilatátoru. Malý visací zámek na klíč penis pevně uzamkne a díky bederním popruhům pás cudnosti z mužské
chlouby nesjede. Hračka se dobře drží v ruce a snadno ji na penis nasadíte nebo z něj naopak sundáte.

Materiál

Kvalitní leštěná nerezová ocel příjemně chladí a oceňujeme, že nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Vinylový pásek
s hadím vzorem a měkkou vnitřní úpravou zpříjemňuje nošení pomůcky.

Barva

Lesklá stříbrná barva klece zrcadlí dominanci, touhu i oddanost a láká k tvrdým BDSM praktikám. Černý odstín
bederních pásků smyslně zvýrazňuje zadeček.

Rozměry

Díky nastavitelnému popruhu s opaskovou přezkou si pánové pomůcku přizpůsobí šířce svých boků.

Max. obvod popruhů: 124 cm
Celková délka klece: 12 cm
Vnější průměr klece: 4,3 cm
Vnitřní průměr klece: 3,5 cm
Vnitřní průměr kroužku na varlata: 4,5 cm
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Vnější průměr kroužku na varlata: 6 cm
Průměr otvoru ve špičce: 0,6 cm
Hmotnost: 258 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• 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.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
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