
 

 

Tak se to stalo! Gratulujeme! Získali jste totiž nejen tak ledajakou hračku, kterou budete schovávat do 

šuplíku, nýbrž něco mnohem smyslnějšího…s příběhem, s myšlenkou o jedinečném spojení. Něco, co si 

budete chtít vystavit ať to máte stále na očích.  

 

 

Dřevěné erotické pomůcky jsou známy a používány již stovky let, nicméně výrobky Von Serwanski představují 

zcela nový úhel pohledu. Spojují sexualitu s uměním a prastarý tradiční přístup s tím moderním. V našem 

portfoliu naleznete dřevo, pocházející ze všech možných koutů světa a pečlivě vybíraným pro každý vyráběný 

kus. Existuje nespočet možností finálního vzhledu hračky – široká paleta barev pryskyřice nabízí nekonečno 

kombinací. Navíc epoxid může být matný, lesklý, čirý nebo plně pigmentovaný. Na vývoji nových produktů a 

zlepšování neustále pracujeme, stejně tak každý produkt podrobujeme důkladné kontrole.  

 

 

Použití 

Pokud chcete, aby Vám hračka sloužila co nejdéle v top kondici a zároveň si zachovala svou krásu, musíte jí 

vrátit trochu lásky a péče. Není však třeba žádných speciálních a drahých prostředků. Při používání 

doporučujeme aplikovat nejlépe kokosový olej, případně lubrikant na vodní bázi. Následně po každém použití 

hračku důkladně opláchněte mýdlovou či jarovou vodou, osušte, naneste menší množství kokosového oleje 

a čistým hadříkem rovnoměrně rozetřete.  

Naše produkty jsou vhodné jak k vaginálnímu, tak análnímu užívání. Pokud si vyberete tvrdý typ hračky, mějte 

na paměti, že každé lidské tělo je unikátní, stejně jako naše výrobky, a proto je vždy důležité vybrat správnou 

velikost / tvar a zároveň si hrát bezpečně.  

 

 

 

Upozornění 

Nedoporučujeme používat lubrikanty na silikonové bázi, nechávat výrobky po delší dobu ve vodě, ani 

používat agresivní čističe, jelikož zde poté může dojít k narušení povrchové vrstvy výrobku. Pokud se Vaše 

hračka jakkoliv poškodí, nepoužívejte ji nadále. Styl a možnosti užívání našich produktů jsou čistě na jejich 

majiteli, dbejte však své bezpečnosti a nedělejte nic, co by Vám způsobovalo nežádoucí bolest. Dojde-li vinou 

nedbalosti při užívání či následné péči k poškození, zodpovědnost za možné úrazy nebo poranění, je na straně 

zákazníka. Tyto produkty nepatří do rukou dětí.  

 

 

Jsme velmi rádi a vděční, že jste si vybrali naše produkty a přejeme Vám spousty nezapomenutelných 

prožitků a šťastných momentů. Více o nás a produktech naleznete na našich webových stránkách. 

www.serwanskiproducts.cz 

vyrobeno pro Flagranti 

http://www.serwanskiproducts.cz/

