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Silikonové důtky Little Devil (26 cm)

Údržba

Údržba voděodolné pomůcky vám zabere jen pár minut. Po každém použití
doporučujeme důtky otřít vlhkým hadříkem a pak je nechat volně uschnout,
nebo opatrně vytřít do sucha ručníkem. Po očištění už je jen pověste na hřebík
nebo uložte do krabičky, případně textilního pytlíku tak, aby se nedotýkaly
jiných erotických hraček ve vašem šuplíku slasti. Různorodé materiály na sebe
často chemicky reagují a poškozují se.

Voděodolnost

Důtky mají voděodolnou úpravu. Takže s nimi otrokovi dopřejete výprask přes
mokrý zadek a pak je jednoduše očistíte vlhkým hadříkem.

Design a tvar

Důtky v malém a nenápadném provedení trochu připomínají střapce na závěsy. Díky ergonomické rukojeti skvěle
padnou do ruky. Šikovné poutko si nasadíte na zápěstí, aby vám pomůcka nevypadla z dlaně. Dlouhé, tenké třásně
umí pohladit i potrápit.

Materiál

Důtky Little Devil se vyrábí z kvalitního a na dotek hebkého silikonového materiálu, který má neporézní vlastnosti.
Proto se snadno čistí a udržuje a taky nevyvolává žádné alergické reakce.

Barva

Temně černá barva působí svůdně. Stáhne vás s sebou do hlubin těch nejtajnějších přání, která si pod rouškou
tajemství BDSM hrátek splníte.

Rozměry

Díky ergonomické rukojeti s poutky se důtky parádně drží v ruce. Můžete je taky nosit pořád u sebe. Třeba v kabelce
nebo batohu.

Celková délka: 26 cm
Délka třásní: 17 cm
Délka rukojeti: 9 cm
Délka poutka: 15 cm
Hmotnost: 56 g

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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