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Postroj s análním dildem Captive (14 cm)

Údržba

Při údržbě kožených popruhů i kovové klece si vystačíte s vlhkým hadříkem,
kterým v případě potřeby pomůcku otřete. Vodotěsné anální dildo ale po akci
důkladně omyjte vodou s kapkou mýdla a pak ho nechte volně uschnout nebo
osušte ručníkem. Dezinfekce pomůcek si poradí i se skrytými nečistotami.
Suchý postroj skladujte odděleně od ostatních hraček, aby na sebe nemohly
jejich materiály působit a poškodit se. Super bude originální obal nebo textilní
pytlík.

Voděodolnost

Anální dildo má sice vodotěsnou úpravu, ale kožený postroj si do vany plné vody neberte. Kůže ani kovové přezky se
totiž s vodou moc nemusí.

Design a tvar

Postroj působí dominantním dojmem a svým designem upoutá pozornost na první pohled. Integrované anální dildo ve
tvaru penisu se dobře drží v ruce a při hrátkách nevyklouzne z análku. Jednotlivé popruhy můžete díky opaskovým
přezkám povolit nebo utáhnout. Upravíte si tak postroj v oblasti boků a nastavíte si do požadované výšky i anální
kolík nebo klícku. Kovová klec se skládá ze tří za sebou spojených kovových kroužků, ve které je uvězněná mužská
chlouba připravená na další stimulaci.

Materiál

Přírodní kůže se pyšní vysokou kvalitou a dlouhou životností. Kovové kroužky klece na penis příjemně chladí kůži. Na
dotek příjemný latexový materiál análního dilda si pánové vychutnají při každém pohybu.

Barva

Černá barva potěší oko dominantního partnera a srazí neposlušného otroka na kolena.

Rozměry

Na výběr máte ze dvou velikostí postrojů. Díky redukovatelným páskům si muži kožené pásky na těle pohodlně
upraví.

S–M

Obvod pasu: 74–89 cm
Obvod boků: 90–105 cm

L–XL

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Obvod pasu: 90–109 cm
Obvod boků: 106–121 cm

Dildo a erekční kroužky

Celková délka dilda: 14 cm
Průměr dilda: 3,5 cm
Průměr 1. kroužku klece: 5 cm
Průměr 2. kroužku klece: 4,5 cm
Průměr 3. kroužku klece: 4 cm
Hmotnost: 565 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.
• 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.

Obecné informace o kůži
 
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Kůže je přírodní produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkost.
• Kůže, která bývá vystavena kolísání tělesné teploty a potu a není ošetřována a čištěna, zmatní, zkřehne a nakonec
ztvrdne a stane se lámavou.
 
Používání kožených výrobků
 
• Dbejte na šetrné používání výrobku.
• Před prvním použitím produkt naimpregnujte běžně dostupným sprejem na impregnaci kůže, dle typu kůže
(broušená, hladká). Tento sprej má vodu odpuzující účinek a snižuje náchylnost k zašpinění.
• Po použití výrobek opět opatrně sundejte ze svého těla.
 
Pokyny k péči o kůži
 
• Na lehké skvrny a znečištění použijte měkkou, vlhkou utěrku nebo měkký kartáč a speciální přípravek pro péči o
kůži, dle typu kůže.
• Pro odolné skvrny nebo pro kompletní vyčištění předejte výrobek do speciální čistírny kůže.
• Větší výrobky za účelem vysušení rozprostřete na ručník. Nejprve nechte vyschnout vnitřní a poté vnější stranu.
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Dbejte na to, aby byly kompletně vysušeny zipy, detaily a kapsy.
• Uchovávejte výrobek na čistém, chladném a suchém místě. Vyvarujte se přímého slunečního světla, přímých zdrojů
tepla, silné vlhkosti.
• Aby nedocházelo k chemickým reakcím a tím k poškození výrobku, skladujte výrobek samostatně. Neskladujte jej s
jinými výrobky z odlišných materiálů.
• Aby se zabránilo korozi na kovových částech a případně plísni na kůži, nechte výrobek důkladně vyschnout a
neskladujte jej v plastových sáčcích.
• Čas od času kůži potřete běžně dostupným prostředkem pro péči o kůži, dle typu kůže.
www.ruzovyslon.cz

Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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