
Tak sa to stalo! Gratulujeme! Získali ste totiž nielen takú hocijakú hračku, ktorú budete schovávať do
zásuvky, ale niečo oveľa zmyselnejšieho…s príbehom, s myšlienkou o jedinečnom spojení. Niečo, čo si budete

chcieť vystaviť, nech to máte stále na očiach. 

                      _________________________________________________________________

Drevené erotické pomôcky sú známe a používané už stovky rokov, avšak výrobky Von Serwanski 
predstavujú úplne nový uhol pohľadu. Spájajú sexualitu s umením a prastarý tradičný prístup s tým 
moderným. V našom portfóliu nájdete drevo pochádzajúce zo všetkých možných kútov sveta, starostlivo 
vyberané pre každý vyrábaný kus. Existuje nespočetné množstvo možností finálneho vzhľadu hračky – 
široká paleta farieb živice ponúka nekonečne veľa kombinácií. Navyše epoxid môže byť matný, lesklý, číry 
alebo plne pigmentovaný. Na zlepšovaní a vývoji nových produktov neustále pracujeme, práve tak každý 
produkt podrobujeme dôkladnej kontrole.

                       _________________________________________________________________

Použitie

Pokiaľ chcete, aby Vám hračka slúžila čo najdlhšie v top kondícii a zároveň si zachovala svoju krásu, musíte
jej  vrátiť  trochu  lásky  a  starostlivosti.  Nie  sú  však  potrebné  žiadne  špeciálne  a  drahé  prostriedky.  Pri
používaní odporúčame aplikovať najlepšie kokosový olej, prípadne lubrikant na vodnej báze. Následne po
každom  použití  hračku  dôkladne  opláchnite  mydlovou  alebo  jarovou  vodou,  osušte,  naneste  menšie
množstvo kokosového oleja a čistou handričkou rovnomerne rozotrite. 

Naše produkty sú vhodné ako na vaginálne,  tak  aj  na análne používanie.  Pokiaľ  si  vyberiete tvrdý  typ
hračky,  majte  na  pamäti,  že každé ľudské telo  je  unikátne,  rovnako ako naše výrobky a  preto je  vždy
dôležité zvoliť si správnu veľkosť / tvar a zároveň sa hrať bezpečne. 

                        _________________________________________________________________

Upozornenie

Neodporúčame používať lubrikanty na silikónovej báze, nechávať výrobky dlhšiu dobu vo vode, ani používať
agresívne  čističe,  pretože  by  mohlo  prísť  k  narušeniu  povrchovej  vrstvy  výrobku.  Ak  sa  Vaša  hračka
akokoľvek poškodí, prestaňte ju používať. Štýl a možnosti používania našich produktov sú vyslovene na ich
majiteľovi, dbajte však na svoju bezpečnosť a nerobte nič, čo by Vám spôsobovalo nežiaducu bolesť. Ak
dôjde vinou nedbalosti pri používaní či následnej starostlivosti k poškodeniu, zodpovednosť za možné úrazy
alebo poranenia je na strane zákazníka. Tieto produkty nepatria do rúk deťom. 

                         ________________________________________________________________

Sme veľmi radi a vďační, že ste si vybrali naše produkty a prajeme Vám množstvo nezabudnuteľných
zážitkov a šťastných momentov. Viac o nás a produktoch nájdete na našich webových stránkach.

www.serwanskiproducts.cz
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