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Svorky na bradavky Tassel Tease

Údržba

Údržba voděodolných skřipců na bradavky vám zabere jenom minutku. V případě
potřeby stačí, když pomůcku otřete vlhkým hadříkem. Gumové krytky můžete sundat
a opláchnout je pod proudem vody. Krytky nasaďte zpátky na svorky až po jejich
úplném osušení a vyschnutí, protože kovový materiál ve vlhkém prostředí podléhá
korozi. Hračku nakonec schovejte do originálního obalu nebo textilního pytlíku a
skladujte ji odděleně od ostatních erotických pomůcek, aby na sebe jednotlivé
materiály nepůsobily a nepoškozovaly se.

Voděodolnost

Svorky na bradavky Tassel Tease jsou voděodolné. Pokud se vám ušpiní, jednoduše je
očistíte vlhkým hadříkem. Do bazénu ani vířivky s nimi ale nechoďte. Mohly by
zkorodovat.

Design a tvar

Dvě samostatné svorky s dlouhými třásněmi z řetízků působí provokativně díky
kombinaci černé a rose gold barvy. Klasický tvar připomínající kolíček na prádlo se
dobře drží v ruce a usnadňuje manipulaci s aretačním šroubkem, pomocí kterého si
jednoduše nastavíte míru jejich sevření. To ocení nejen milovníci intenzivní bolesti, ale
i zvědavé vanilky, které si jen chtějí ozdobit ňadra netradičním šperkem. Skřipce mají i
gumové krytky, které z bradavek nesjíždí a tlumí tlak způsobený stiskem pomůcky.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z lehkého kovu, který je hladký a na dotek příjemně chladí. Gumové krytky z kvalitního PVC
efektivně tlumí bolest ze sevření bradavek.

Barva

Krásně lesklá barva růžového zlata v sobě snoubí luxus s elegancí. Ženy si svorkami s chutí ozdobí svá ňadra, která
se vmžiku promění v nejcennější poklad na světě.

Rozměry

Díky dlouhým střapcům jsou svorky na bradavkách nepřehlédnutelné. 

Celková délka: 18 cm
Délka svorek: 6 cm
Délka střapců: 12 cm
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Hmotnost: 2 x 26 g

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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