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Vinylová rákoska Black Rattan (75 cm)

Údržba

Voděodolná rákoska se v podstatě nemusí čistit. V případě potřeby ji po
hrátkách otřete suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Pokud se vám
pomůcku ale podaří ušpinit, např. od lubrikačního gelu, tak Dezinfekce
pomůcek ji perfektně očistí. Po otření do sucha schovejte rákosku třeba do
skříně. Dávejte ale pozor, aby se nedotýkala ostatních erotických hraček ve
vaší sbírce pomůcek. Různorodé materiály na sebe při doteku často chemicky
reagují a tím se poškozují.

Voděodolnost

Vinylová rákoska je voděodolná. Můžete s ní otrokovi nařezat i na mokrý zadek,
na kterém budou šrámy po pomůcce intenzivně štípat.

Design a tvar

Dlouhá, rovná rákoska v černé barvě vypadá nenápadně. Na první pohled v nás
evokuje spíš zápich do květináče. Snadno ji proto schováte před zraky zvědavé
návštěvy, kterou by ani ve snu nenapadlo, k čemu tohle dlouhé ukazovátko
používáte. I když má rákoska úzký průměr, tak se dobře drží v ruce a umocňuje
atmosféru z BDSM hrátek nebo roleplay na učitele a neposednou žákyni.

Materiál

Rákoska se vyrábí z pružného ratanového proutku, který výrobce schoval do hladkého, vinylového kabátku.

Barva

Smyslná černá barva poblázní vaši mysl a nechá vyplout na světlo ty nejtajnější erotické fantazie.

Rozměry

Rákoska se dobře drží v ruce a díky její délce si může dominant udržovat dostatečný odstup od svého subíka.

Celková délka: 75 cm
Průměr: 0,8 cm
Hmotnost: 24 g

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

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.
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 bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
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