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Silikonový roubík Hard Bite

Údržba

Údržbu voděodolného roubíku budete mít hotovou během pár minut. Před i po
každém použití pomůcku namydlete a důkladně opláchněte proudem vlažné
vody. Dezinfekce pomůcek dotáhne údržbu k dokonalosti. Nakonec pořádně
roubík osušte a suchý uložte zpátky do krabičky nebo textilního pytlíku, aby se
nedotýkal dalších erotických hraček ve vašem šuplíku slasti. Různorodé
materiály na sebe často chemicky reagují a poškozují se.

Voděodolnost

Roubík je voděodolný. Část, která se vkládá do úst odolá slinám i opláchnutí
pod tekoucí vodou. Kožené řemínky s kovovými cvočky ale nenamáčejte. Mohly
by se poničit.
 

Design a tvar

Pomůcka v černé barvě a v moderním, minimalistickém provedení vypadá na první pohled jako náhrdelník nebo
náramek. Silikonová část roubíku, do které se submisivní partner může zakousnout, vypadá trochu jako kost. Celkově
se s hračkou dobře manipuluje a pomocí klasického řemínku s 9 dírkami a přezky si nastavíte její obvod přesně na
míru.
 

Materiál

Samotný roubík se vyrábí z odolného a na dotek hebkého silikonu. Řemínky jsou z lepené kůže, která se snadno
přizpůsobí hlavě, takže pásky kolem hlavy nikde neodstávají ani netlačí.
 

Barva

Černá barva působí tajemně. Podněcuje erotické fantazie a dodává odvahu ke splnění tajných snů.
 

Rozměry

Pomůcka má nastavitelný obvod s 10 dírkami v řemínku, takže dobře padne ženám i mužům.

Celková délka: 62,5 cm
Minimální obvod: 38 cm
Maximální obvod: 54 cm

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Délka roubíku: 12 cm
Průměr roubíku: 2 cm
Šířka řemínku: 2,3 cm
Hmotnost: 90 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, jinak nebo 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.
• Respektujte své fyzické možnosti a nenasazujte roubík do úst násilím nebo přes bolest.
• Nebezpečí zadušení. v případě, že se začnete dusit, nebo nemůžete volně dýchat, výrobek ihned vyndejte z úst.
• Nebezpečí poškození chrupu při použití roubíku Iron Spider - předejděte poškození chrupu opatrným nasazením
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