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Silikonová plácačka Black Spanker

Údržba

Údržba plácačky Black Spanker je jednoduchá. Stačí ji omýt vodou s trochou mýdla. Dezinfekce
dotáhne očistu k dokonalosti.

Design a tvar

Na obalu působí plácačka nevinně. Po rozbalení zjistíte, že až takové neviňátko, jak se tváří, to
nebude. V ruce vypadá majestátně, obzvlášť strana s diamantovými výstupky. Druhá strana plácačky
je o trochu něžnější, má hladký a jemný povrch, kterým to bude pekelně štípat. Rukojeť se skvěle drží,
jen tak vám z ruky nevypadne, proto se hodí pro dámy i pány.

Materiál

Silikonový materiál si zamilujete. Má spousty výhod. Je jemný, pružný a voděodolný. Takže vodní
hrátky a pořádně silný rozmach plácačku nesloží.

Barva

Matná černá do ruky tajemného dominanta. Jedině černou dokážete, co ve vás je…

Rozměry

Svou velikostí a váhou se parádně drží. Hravě si s ní vydovádí dámy i pánové.

Celková délka s poutkem 40,5 cm
Délka plácačky 21 cm
Šířka madla v nejužším místě 27 mm
Šířka plácačky 6 cm
Váha 160 g

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.
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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 bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
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