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Anální strapless strap-on Velvet (13,5 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsné pomůcky zvládnete i se zavřenýma očima. Stačí ji po vašem
řádění opláchnout pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušit ručníkem. Po
dokonalou čistotu se v šuplíku hodí Dezinfekce pomůcek, se kterou strap-on
lehce postříkejte. Zbavíte ho tak všech bakterií. Nakonec hračku uložte
odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly působit
a poškodit se. Parádní bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Vodotěsná úprava strap-onu zve k vodním hrátkám ve sprše, vířivce nebo bazénu. Teplá voda uvolní tělo i smysly a
otevře brány orgasmickým výšinám.

Design a tvar

Anální strap-on Velvet zaujme kvalitním zpracováním a hladkým povrchem bez viditelných spojů. Anální část vypadá
trochu jako tenké dildo, které dobře padne do ruky a v rozestupech ho zdobí pět korálků. Dvojitý erekční kroužek
pruží, takže na penisu a varlatech dobře drží.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z kvalitního silikonu. Na dotek hebký a pružný materiál je příjemný okolo penisu i uvnitř těla.

Barva

Černá barva působí tajemně a láká k experimentování. Praktické tmavé odstíny máme u análních hraček nejraději,
protože schovají případné nečistoty.

Rozměry

Díky pružnému silikonovému materiálu se erekční kroužky přizpůsobí jakékoliv velikosti mužské chlouby. Průměr a
velikost kuliček potěší i začátečníky.

Celková délka: 13,5 cm
Průměr první kuličky: 2 cm
Průměr poslední kuličky: 2,4 cm
Průměr přechodu mezi kuličkami: 1,5 cm
Průměr kroužku na varlata (v klidu): 5,2 cm
Průměr kroužku na penis (v klidu): 4,1 cm
Hmotnost: 68 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 
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