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Magnetický kroužek na varlata Steel Master

Údržba

Jednoduchou údržbu vodotěsného kroužku si zamilujete. Po každém použití ho
namydlete a opláchněte pod proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek
dotáhne čištění k dokonalosti. Pak už stačí jen hračku osušit ručníkem a uložit ji
do původního obalu nebo textilního pytlíku tak, aby se nedotýkala ostatních
pomůcek ve vašem šuplíku slasti. Odděleným skladováním zabráníte tomu, aby
na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se. Při péči
o nerezovou pomůcku mějte taky na paměti, že se nesmí čistit prostředky,
které obsahují sůl nebo chlór. Tyto složky by mohly povrchovou úpravu nerezu
narušit a tím kroužek poškodit.

Voděodolnost

Díky provedení z nerezové oceli je magnetický kroužek Steel Master vodotěsný. Můžete si ho vzít i do sprchy a
vychutnat si tahání za varlata v doprovodu bubnujících kapek vody.

Design a tvar

Magnetický kroužek na varlata vypadá nenápadně. Na první pohled působí jako velká, těžká matice. Při potěžkání
hračky v ruce ale zjistíte, že na jedné straně můžete snadno a rychle oddělit cca třetinu kroužku, který pak jednoduše
nasadíte na varlata.

Materiál

Nerezová ocel patří mezi kvalitní a odolné materiály. Nadchne vás hladkým povrchem i svým chladivým účinkem.

Barva

Lesklá stříbrná barva působí chladně a dominantně. Vzbudí ve vás touhu po tvrdých BDSM hrátkách.

Rozměry

Univerzální velikost kroužku dobře sedí většině mužů.

Celkový průměr kroužku: 6,5 cm
Vnitřní průměr kroužku: 3,5 cm
Šířka kroužku: 1,4 cm
Hmotnost: 200 g
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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.
• 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.
• 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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