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Anální kolík s očkem Soft Feel

Údržba

Údržbu zvládnete levou zadní. Omyjte kolík pod teplou vodou s trochou mýdla a máte
hotovo. Dezinfekce pomůcek bude na závěr super – získáte tak jistotu, že je hračka 100%
čistá. Kolík Soft Touch skladujte na suchém a chladném místě.

Design a tvar

Kolík má klasický, kónický tvar. To znamená, že má úzkou špičku a postupně se rozšiřuje.
Právě díky úzké špičce se dobře zavádí, ale zároveň díky většímu průměru vyplní
zadeček. Kolík má taky tenkou, delší stopku, na jejímž konci se nachází měkké a ohebné
očko, které se hezky přizpůsobí a nošení kolíku tak bude příjemné i během dne.

Materiál

Anální kolík Soft Feel je z kvalitního silikonového materiálu, a jak už samotný název
napovídá, na dotek je tak hebký! Tvrdost kolíku nám připadá tak akorát, dobře se zavádí
a i při denním nošení je pohodlný.

Barva

Černá barva je u análních pomůcek nejužívanější a my to schvalujeme. Nejenže je kolík snadný na údržbu, ale navíc
je černá barva tak sexy…

Rozměry

Líbí se nám, že jsou k dispozici dvě velikosti. Každý si tak vybere, co je pro něj nejlepší.

Pro začátečníky doporučujeme malou velikost, která je kratší a má menší průměr.

Celková délka: 12,1 cm
Použitelná délka: 7 cm
Délka stopky: 1,5 cm
Průměr špičky: 1,5 cm
Průměr nejširší části: 3,4 cm
Průměr očka: 2,3 cm
Hmotnost: 49 g

Zkušeným požitkářům pak zase naopak radíme vzít spíš velkou velikosti. Kolík je celkově větší a širší.

Celková délka: 14 cm
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Použitelná délka: 8,2 cm
Délka stopky: 1,5 cm
Průměr špičky: 1,5 cm
Průměr nejširší části: 4 cm
Průměr očka: 2,3 cm
Hmotnost: 73 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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