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Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
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Dildo Maxim II z dvojitého silikonu (24 cm) + dárek
Toycleaner 75 ml

Údržba

Po každém použití dildu dopřejte sprchu v teplé vodě s kapkou mýdla. Pro perfektní
hygienu se na závěr hodí ještě Dezinfekce a péče o erotické pomůcky. Suchou hračku
uložte do šuplíku slasti odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály
vzájemně nepůsobily a nemohly se poškodit. Super bude originální obal nebo textilní
pytlík.

Voděodolnost

Vodotěsné dildo miluje vodu, proto bude skvělým parťákem do vany i do vířivky.
O orgasmus se tak neochudíte ani při vodních hrátkách, které si Maxim II nadšeně
užije společně s vámi.

Design a tvar

Propracovaný tvar s výrazným žilkováním v nás evokuje pravý penis. Díky své
velikosti a varlatům sice působí mohutně, ale zároveň dobře padne do ruky. Velká
přísavka spolehlivě drží na hladkém povrchu, proto se dildo Maxim II skvěle hodí pro
masturbaci i při poloze zezadu.

Materiál

Zdravotně nezávadný a hlavně kvalitní dvojitý silikon nemá žádnou specifickou vůni. Na dotek je příjemně hebký,
měkký, ohebný a přesto pevný. Proto budete mít chuť se s dildem neustále mazlit a hladit ho konečky prstů.

Barva

Sametová jemnost tělové barvy vyvolává vzpomínky na krásu nahého těla a žhavé polibky.

Rozměry

Dildo se svým výrazným žaludem, širokým průměrem a nadprůměrnou délkou nehodí pro začátečníky a další erotické
fajnšmekry, kterým vyhovují menší rozměry. Naopak dildo Maxim II ocení ostřílení mazáci, kteří si vychutnají každý
jeho milimetr.

Délka vč. přísavky: 24 cm
Délka bez přísavky: 21,3 cm
Použitelná délka: 18,5 cm
Průměr žaludu u špičky: 3,6 cm
Průměr žaludu ve spodní části: 4,3 cm
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Maximální průměr (pod žaludem): 4,9 cm
Průměr varlat (spodní část): 8,1 cm
Průměr přísavky: 6,8 cm
Hmotnost: 464 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 

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