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Svorky na bradavky Aligátor

Údržba

Pomůcka není voděodolná, proto ji neumývejte pod vodou a neskladujte ve vlhkém prostředí,
aby se nepoškodil její materiál. Svorky schovejte na temné místo, nejlépe je uložte do textilního
pytlíku.

Voděodolnost

K plavkám svorky Aligátor nenoste a vlhkému prostředí se taky raději vyhněte, nejsou
voděodolné. Kdyby se namočily, na jejich funkci by se nic nezměnilo, ale materiál není
uzpůsobený ke kontaktu s vodou a mohl by rychle zrezivět.

Design a tvar

Tvar skřipců se podobá malým kolíčkům na prádlo. Dobře se drží a manipulace s nimi jde jako po
másle. Otvor ve vrchní části má v sobě prostrčený šroubek k utažení či uvolnění čelistí.
Stlačením vnějších částí skřipce k sobě se rozevře (stejně jako u kolíčku). Svorky spojuje řetízek,
který je připojen ke spodní čelisti skřipce kroužkem a při troše snahy by se dal odpojit. Sevření
může být příjemné, ale i bolestivé. Ze široké škály pocitů si každý vybere podle chuti.

Materiál

Stříbrný kov je příjemně chladivý a jeho studený dotyk nás vzrušuje. Čelisti skřipce mají na koncích gumový návlek,
který tlumí sevření. Jemná pokožka bradavek si tak může užít bezpečnější a citlivější stisk.

Barva

Stříbrná barva se zářivě blyští a zároveň působí studeně a trochu přísně. Černé návleky podtrhávají nádech BDSM
praktik.

Rozměry

Svorky hezky drží i na větších bradavkách a díky delšímu řetízku dosáhne druhý konec na klitoris nebo varlata.

Celková délka: 41,5 cm
Délka řetízku: 28 cm
Hmotnost: 46 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
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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.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• 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.
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