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Kovový obojek Choker

Údržba

Aby si obojek udržel svůj lesk a barvu co nejdéle, uložte jej na suché a tmavé
místo. Můžete jej naleštit švédskou utěrkou, ale raději bez chemických
přípravků.

Design a tvar

Obojek je krásně lesklý a drží si svou pevností kulatý tvar. Hotový skvost a
klenot do vaší BDSM sbírky.

Materiál

Dokonale naleštěný kov – slitina zinku. Příjemně se nosí a na kůži je ze začátku
chladivý.

Barva

Lesklá stříbrná

Rozměry

Obojek je větší, padne tak každému.

Průměr obojku: 14,4 cm (pro krk s maximálním obvodem 45 cm)
Výška stěny obojku: 2 cm
Šířka stěny obojku: 0,5 cm
Hmotnost: 295 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.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
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• 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.
• Obojky: nebezpečí uškrcení, mezi obojkem a pokožkou krku by měl zůstat prostor, aby nedošlo k zardoušení
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