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Anální kolík s erekčním kroužkem Ring & Plug

Údržba

Údržba vodotěsného kolíku vám zabere jen chvilku. Před i po každém použití
ho opláchněte v teplé vodě s mýdlem a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku i mikroskopických zašpinění, ke kterým během
používání pomůcek dochází. Suchý kolík uložte odděleně od ostatních hraček,
aby na sebe jejich materiály nemohly působit a poškodit se. Super bude
originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Vodotěsné provedení análního kolíku s erekčním kroužkem Ring & Plug potěší všechny vodní divochy. S hračkou si
užijete sex nebo masturbaci ve vaně, bazénu nebo vířivce na wellness hotelu.

Design a tvar

Na první pohled nenápadná pomůcka nabízí efektivní dráždění prostaty. Pružný, tenký erekční kroužek je s análním
kolíkem spojený plochým, elastickým a anatomicky dobře tvarovaným proužkem, který polaská pánům hráz. Anální
kolík se dobře drží v ruce a připomíná kapku vody.

Materiál

Kvalitní silikon, ze kterého se pomůcka vyrábí, je na dotek jemný, hebký a bez viditelných spojů. Neporézní vlastnosti
materiálu usnadňují údržbu kolíku.

Barva

Matně černá barva zaplní vaši mysl lechtivými myšlenkami na anální hrátky, masturbaci a masáž prostaty.

Rozměry

Velikost análního kolíku Ring & Plug je ideální pro mírně pokročilé začátečníky a potěší i ostřílené fajnšmekry.

Celková délka kolíku: 9,7 cm
Použitelná délka kolíku: 8 cm
Nejužší průměr kolíku: 1,1 cm
Nejširší průměr kolíku: 3,5 cm
Průměr pružného kroužku: 4 cm
Délka spoje kroužku a kolíku: 7 cm
Hmotnost: 67 g
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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 

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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