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Dildo s přísavkou a varlaty Silicone (18 cm)

Údržba

Údržba nového mazlíka zabere jen pár vteřin. Dildo stačí umýt teplou vodou
s mýdlem a osušit jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zaručí, že bude
hračka 100% čistá. Suché dildo uložte do šuplíku rozkoše odděleně od
ostatních pomůcek, aby na sebe materiály vzájemně nepůsobily a nemohly se
poškodit. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

U tohoto krasavce nehrozí, že ho utopíte a díky své vodotěsnosti bude pro
vodní hrátky jako stvořený. Přisajte ho ke stěně sprchového koutu nebo na dno
vany a užijte si divokou jízdu.

Design a tvar

Dildo Silicone si svým přirozeným designem právem zasloužilo oblíbené místo
na sloním výsluní. Realistický vzhled pomůcky evokuje pravý penis. Přísavka
drží pevně na svém místě, takže se dildo skvěle hodí pro masturbaci ve všech
polohách.

Materiál

Příjemně měkký a přesto pevný silikonový materiál podpoří chuť na sólo hrátky. Je tak hebký, že jej nebudete chtít
pustit z ruky.

Barva

Béžová barva evokuje lidskou kůži a přirozený prožitek ze hry.

Rozměry

Menší rozměry dilda se dobře hodí pro začátečníky nebo milovníky erotických pomůcek, kteří mají rádi menší
zaplnění.

Délka vč. přísavky: 18 cm
Délka bez přísavky: 16,5 cm
Použitelná délka: 12 cm
Průměr žaludu u špičky: 2,4 cm
Průměr žaludu ve spodní části: 3,2 cm
Průměr střední části: 3,5 cm
Maximální průměr (u kořene): 3,7 cm
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Šířka varlat (spodní část): 6 cm
Průměr přísavky: 6 cm
Hmotnost: 259 g

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697 
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