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Svorky na bradavky Black Magic

Údržba

Údržbu voděodolných svorek hravě zvládnete. V případě potřeby je očistěte
vlhkým hadříkem. Kov může při špatném vysušení nebo vystavení vlhkosti
začít rezavět, proto dbejte na to, aby byly svorky vždy suché. Dezinfekce
pomůcek patří do každého šuplíku rozkoše, protože zbaví erotické hračky
všech skrytých nečistot. Svorky uložte do originálního obalu nebo textilního
pytlíku, aby na sebe materiály pomůcek nemohly působit a poškodit se.

Voděodolnost

Voděodolná úprava svorek vám usnadní údržbu, ale zbytečně je nenamáčejte
ve vodě. Mohly by začít korodovat.

Design a tvar

Svorky mají krásný nadčasový design, který nesmí chybět v žádné sbírce BDSM hraček. Svým tvarem trochu
připomínají plavajícího tučňáka. Po připnutí skřipců na bradavky nebo jiné části těla ale rychle zjistíte, že mají do
roztomilého zvířátka daleko. Menší plocha čelistí působí extrémní bolest. Svorky se dobře drží v ruce a snadno je
rozevřete stisknutím postranních ramen.

Materiál

Lehounký kov příjemně chladí. Pryžové chrániče neporaní citlivou kůži bradavek a díky protiskluzové úpravě zůstanou
na svém místě po celou dobu hrátek. Černá barva se ze svorek neloupe ani po delší době používání.

Barva

Tajemná černá barva působí dominantně a kontrastuje se světlou barvou lidské kůže.
 

Rozměry

Svorky působí bytelným dojmem, ale skoro nic neváží.

Celková délka: 46 cm
Délka řetízku: 28,5 cm
Délka svorek: 8,7 cm
Šířka svorek: 3,5 cm
Hmotnost: 39 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.
• 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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