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Koženkový bičík Heart Me! (47 cm)

Údržba

Čištění voděodolné pomůcky hravě zvládnete. V případě znečištění stačí, když bičík jemně otřete
vlhkým hadříkem. Nikdy ho ale nedrhněte ani neoplachujte pod vodou. Koženka by mohla zvlhnout,
popraskat nebo se začít loupat. A kdyby se vám pomůcka omylem namočila, osušte ji hadříkem a
nechte ji volně uschnout. V žádném případě ji nesušte na topení ani pomocí fénu. Po očištění můžete
bičík pověsit třeba na stěnu nebo ho schovat do krabičky, abyste ho mohli skladovat odděleně od
ostatních erotických hraček ve vašem šuplíku slasti. Jen tak totiž zabráníte tomu, aby na sebe
různorodé materiály pomůcky reagovaly a vzájemně se poškozovaly.

Voděodolnost

Koženkový bičík Heart Me! má voděodolnou úpravu, ale neměli byste ho namáčet ani si ho brát
s sebou do bazénu. Plácnutí přes mokrý zadek sice hezky pleskne a štípne, ale bičík by se mohl
poničit.

Design a tvar

Na první pohled pomůcka vypadá jako klasický jezdecký bičík. Jen jeho zakončení ve tvaru srdce,
které zdobí šněrování a mašlička, zadrnká na romantickou strunu všech hravých párů. Celkově tak
hračka působí nevinně a elegantně. Dobře se drží v ruce a její údery jsou přesné.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z koženky, která je na pohled i na dotek k nerozeznání od pravé kůže. Vychutnáte si tak příjemný
dotek hladkého materiálu na svém těle.

Barva

Smyslná černá barva s dráždivým červeným šněrováním a mašličkou vás stáhne s sebou do tajemného světa touhy,
vášně a spankingu.

Rozměry

Bičík díky svým rozměrům skvěle padne do ruky.

Celková délka: 47 cm
Šířka srdce: 7,5 cm
Průměr tyče: 1 cm
Průměr rukojeti: 1,7 cm
Hmotnost: 25 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě 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.
• 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 bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
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