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Svorky na bradavky Magnetic Diamond

Údržba

Svorky na bradavky mají velmi snadnou údržbu. Po použití je stačí omýt teplou
vodou a mýdlem. A nebo tuto činnost můžete provést již při milostných
hrátkách ve vaně.

Voděodolnost

Svorky jsou plně voděodolné a to je super na údržbu i na nošení. Se svým partnerem a svorkami si můžete klidně užít
ve vaně, v bazénu nebo ve vířivce.

Design a tvar

Design je velmi elegantní a jemný. Svorky jsou lesklé a kulaté. Na bocích magnetu jsou zdobené průzračnými
kamínky, což umocňuje jejich vzhled.

Materiál

Svorky jsou vyrobeny z chirurgické oceli. Materiál chirurgická ocel je vynikající, protože díky ní je mohou používat
i lidé, kteří mají alergii na kovy. Navíc se dají svorky zchladit nebo zahřát a vaše pocity budou intenzivnější.

Barva

Stříbrná barva se k erotickým hračkám parádně hodí. Ochladí vás svým vzhledem, ale přitom vám rozpálí tělo.

Rozměry

Svorky jsou vhodné pro malá i velká prsa. Perfektně drží na bradavce při jakékoliv činnosti.

Šířka sevření se dá regulovat až do 1,4 cm
Průměr těla svorky 2,85 cm
Šířka těla svorky 1 cm
Šířka svorky 0,6 cm
Hmotnost: 28 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
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
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• 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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