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Silikonový roubík Outspoken

Údržba

Údržbu vodotěsného roubíku zvládnete během chviličky. Pomůcku stačí
opláchnout pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušit jemným ručníkem.
Kovové komponenty můžou při špatném vysušení nebo vystavení vlhkosti začít
rezavět, proto je nezapomeňte vytřít dosucha. Dezinfekce pomůcek dotáhne
očistu do konce a zbaví pomůcku všech skrytých bakterií. Suchý roubík uložte
odděleně od ostatních hraček, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a
poškodit se. Super bude textilní pytlík nebo originální obal.

Voděodolnost

Vodotěsnému roubíku voda nevadí, proto si dopřejte pissing hrátky i v koupelně.

Design a tvar

Roubík působí dominantním dojmem a svým tvarem evokuje velké hodinky. Pomůcka se dobře drží v ruce a snadno ji
pomocí nastavovacího řemínku s přezkou upevníte kolem hlavy. Kulatý roubík od pásků po stranách zdobí a oddělují
kulaté prstence z kovového materiálu.

Materiál

Na dotek hebký silikon se příjemně nosí a hýčká jemnou kůži tváře jako samet. Kovové komponenty vypadají efektně
a mají stejně jako odolný silikon dlouhou životnost.

Barva

Matná černá barva působí tajemně. Nechte se vtáhnout do světa BDSM praktik.

Rozměry

Průměr roubíku se pohodlně vejde do ženských i mužských úst.

Celková délka roubíku: 57 cm
Největší obvod: 52 cm
Nejmenší obvod: 40 cm
Průměr roubíku: 5 cm
Vnitřní průměr roubíku: 3,6 cm
Hmotnost: 111 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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