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Silikonový roubík s průduchy Inhale

Údržba

Údržba vodotěsného roubíku vás moc dlouho nezdrží. Po hrátkách ho pořádně
namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou. Kovové komponenty můžou při
špatném vysušení nebo vystavení vlhkosti začít rezavět, proto je nezapomeňte
vytřít dosucha. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do konce a zbaví kuličku
roubíku všech bakterií. Suchou hračku uložte do původního obalu nebo
textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních erotických pomůcek
nepůsobily a nemohly se poškodit.

Voděodolnost

Díky vodotěsné úpravě si s roubíkem můžete dopřát i pissing hrátky nebo sex ve sprše. Nezapomeňte ale kovové
komponenty pořádně vysušit, aby nezačaly podléhat korozi.

Design a tvar

Roubík působí dominantním dojmem a svým tvarem nám připomíná náramek. Kulička má tři praktické průduchy, díky
kterým se může submisivní partner nadechnout i při spankingu nebo jiných tvrdých odměnách svého dominantního
pána. Roubík se dobře drží v ruce a k páskům je připevněný pomocí pevných kovových kroužků. Nastavitelné pásky
s praktickou přezkou snadno utáhnete nebo naopak povolíte.

Materiál

Sametově hebký silikon má neutrální vůni a je bezpečný pro tělo, proto se často používá i ve zdravotnictví. Pásky
roubíku neodírají jemnou kůži obličeje.

Barva

Při pohledu na černou barvu pomůcky podlehnete i těm nejodvážnějším erotickým fantaziím.

Rozměry

Průměr roubíku se pohodlně vejde do úst a díky univerzální velikost se hračka přizpůsobí obvodu hlavy. Výrobce na
krabičce uvádí průměr kuličky 3,5 cm, ale při měření jsme zjistili, že je o půl cm větší. 

Celková délka roubíku: 57 cm
Největší obvod: 52 cm
Nejmenší obvod: 40 cm
Průměr kuličky: 4 cm
Hmotnost: 153 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, jinak nebo 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.
• Respektujte své fyzické možnosti a nenasazujte roubík do úst násilím nebo přes bolest.
• Nebezpečí zadušení. v případě, že se začnete dusit, nebo nemůžete volně dýchat, výrobek ihned vyndejte z úst.
• Nebezpečí poškození chrupu při použití roubíku Iron Spider - předejděte poškození chrupu opatrným nasazením
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