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Rozpěrná tyč Luxury

Údržba

Údržbu voděodolné pomůcky zvládnete i se zavázanýma očima. Po použití
zkontrolujte, jestli jste pouta nebo tyč náhodnou nezašpinili. Pokud ano,
jednoduše hračku otřete vlhkým hadříkem, osušte ji a pak uložte rozpěrnou tyč
zpátky do krabice. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně v původních
obalech nebo textilních pytlíčcích. Různorodé materiály na sebe často
chemicky reagují, proto pečlivým skladováním zabráníte jejich poškození.

Voděodolnost

Rozpěrná tyč i pouta mají voděodolné provedení. V případě ušpinění proto celou pomůcku jednoduše otřete vlhkým
hadříkem.

Design a tvar

Rozpěrná tyč s černými pouty vypadá luxusně. Její elegantní design s plastickým vzorem přitáhne zvědavé pohledy
i nenechavé ruce. Oceňujeme, že se s pomůckou snadno manipuluje, takže při hrátkách nebudete zbytečně ztrácet
čas luštěním rébusů. Pouta můžete od rozpěrné tyče snadno odepnout a použít je taky samostatně.

Materiál

Odolná kovová tyč zvládne i divočinu. Měkká, polstrovaná pouta zase pohladí tělo neposlušného otroka.
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Barva

Smyslná červená barva působí elegantně a probouzí v nás touhu po zakousnutí se do zakázaného ovoce. Podlehněte
svým fantaziím a poddejte se kouzlu BDSM hrátek.

Rozměry

Rozpěrnou tyč s pouty hravě schováte pod postel nebo do skříně.

Celková délka tyče: 40,3 cm
Celková délka pout: 39 cm
Šířka pout: 5 cm
Průměr tyče: 1,5 cm
Hmotnost: 366 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné 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.
• 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.
• Respektujte své fyzické možnosti a neroztahujte tyč více, než vaše tělo snese.
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