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Svorky na bradavky s kroužkem na penis Pinch

Údržba

Údržba voděodolné pomůcky vás dlouho nezdrží. Vinylový popruh, svorky a
kroužek na penis v případě potřeby otřete vlhkým hadříkem. Kovové
komponenty můžou při špatném vysušení nebo vystavení vlhkosti začít
rezavět, proto je nezapomeňte vytřít dosucha. Pomůcku uložte do originálního
obalu nebo textilního pytlíku, aby na sebe materiály ostatních hraček
nepůsobily a nemohly se poškodit.

Voděodolnost

Svorky na bradavky i kroužek na penis mají voděodolnou úpravu, kterou
oceníte hlavně při rychlé údržbě. Pomůcku ale zbytečně nenamáčejte do vody,
ani ji nezvěte k vodním hrátkám. Kovové komponenty by mohly začít rezivět.

Design a tvar

Svorky na bradavky svým tvarem připomínají kolíčky na prádlo. Postranními šroubky regulujete intenzitu sevření,
takže submisivní partner zažije lehké stisknutí i intenzivní bolest. Skřipce jsou propojené s nastavitelným řemínkem
pomocí dvou kovových řetízků. Na druhém konci popruhu najdete kroužek na penis, který poslouží taky k připnutí
vodítka. S pomůckou se pohodlně manipuluje a svorky při hrátkách dobře drží na bradavkách.

Materiál

Svorky mají na koncích gumové návleky, které jsou bezpečné a šetrné k jemné kůži bradavek. Pevný kovový materiál
se pyšní dlouhou životností a působí dominantně. Vinylový řemínek připomíná pravou kůži, ale nezatěžuje tolik
životní prostředí.

Barva

Kombinace černé a stříbrné barvy je pastvou pro oči pro všechny milovníky BDSM praktik.

Rozměry

Díky nastavitelnému popruhu pomůcka padne každému. Kroužek si pánové pohodlně nasadí na penis nebo za
varlata.

Celková délka: 55 cm
Délka řetízků: 20 cm
Průměr kroužku na penis: 5 cm
Hmotnost: 111 g
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Rozměry masky na oči

Celková délka masky: 19 cm
Šířka masky: 8,5 cm
Hmotnost: 4 g
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