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Řetízek na bradavky Onyx

Voděodolnost

Možná se to na první pohled nezdá, ale řetízek na bradavky s kamínky miluje
vodu. Povolte uzdu své vášni a rozdejte si to ve sprše. Zatímco partner bude
zezadu přirážet, řetízek upevněný na bradavkách partnerky bude sladce
pleskat na jejích prsou a dotvářet atmosféru stékajících kapek vody. Jen si dejte
malinký pozor, abyste šperk nestrhli na kachličky, nemusel by to zrovna
vydržet. Umývejte jej s použitím trošky jemného mýdla nebo použijte speciální
čistič pro erotické pomůcky.

Design a tvar

Silikonové smyčky sevřené stahovací kuličkou připomínají číslovku 8. Na
smyčky navazuje řetízek z drobných oček jehož konce i střed doplňují temně
černé onyxy ve tvaru slzy. Na rozdíl od krásně hladké kuličky, řetízek zdobí
malinké ozdobné vrypy, které mu přidávají na lesku. Tajemný šperk je tak
doplněn hrstkou třpytivé romantiky.

Materiál

Tajemné kamínky ve tvaru slzy jsou onyxy. Černý poloprůsvitný minerál, který vzbudí pozornost na první pohled.
Podle východních kultur podporuje sebevědomí a dodává odvahu. S tím souhlasíme, protože tímto šperkem každá
žena svého milého úplně odzbrojí.
Smyčky přívěsků jsou ze silikonu, který je na dotek velmi hebký a příjemný. Není sice tak pružný jako latex, ale
funguje parádně a dlouho vydrží.

Utahovací kulička i řetízky jsou z bezniklového kovu.

Rozměry

Maximální průměr smyčky, bez natažení je 3,2 cm, pak jde ještě o malý kousek natáhnout, ale více než 3,5 cm by
mohlo způsobit roztržení silikonového provázku. Průměr utažené smyčky může být klidně menší než 0,5 mm, ale
raději smyčku vždy utahujte kolem bradavky. Když budete kuličku posouvat jen tak, může se vám podařit ji úplně
vyvléct a dát ji pak zpátky je opravdu náročný cvik i pro zkušeného slona. No schválně, znamená to dát dva
silikonové provázky, každý o průměru 1,8, mm do otvoru v kuličce velkého 2,5 mm. Provázky jsou tedy trošku
stlačené, aby vám kulička sama nepovolila. A 9 mm tlustá kulička je drží opravdu dobře.

Délka celého přívěsku činí 45,5 cm, ale záleží na tom, kolik provázku necháte kolem bradavky. Z toho samotný
řetízek tvoří 33 cm.
Očka řetízku mají délku 7,5 mm a šířku 5 mm.
Křišťálová kapka vysoká 24 mm, má v nejširším místě 16 mm a tloušťku 8 mm.
Hmotnost: 22 g
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