NÁVOD
Dildo s přísavkou Clear (19 cm)
Údržba
Je snadná, doporučujeme po použití důkladně umýt v teplé vodě mýdlem,
nechat vyschnout a pro 100% vyčištění je pro vás Dezinfekce pomůcek tím
pravým pomocníkem.

Voděodolnost
Dildo je plně vodotěsné, můžete ho používat ve sprše i vaně, podle libosti
namáčet i omývat. Pozor ale dejte na vroucí vodu, to by nedopadlo dobře.

Design a tvar
Věrný odlitek mužského penisu poznáte z drobných nesouměrnostíí. Třeba
varlata jsou mírně nesouměrná, prostě každá koule jiná. Žalud je středně
velký, výrazný, obřezaný a tvoří výraznější přechod. Šourek s varlaty na druhém
konci zase dobře simuluje přirážení při sexu. Povrch dilda je hladký, jen
drobné žilky jsou částečně naznačeny, detaily nejsou patrné vůbec.
Na povrchu a těsně pod ním se uvidíte drobné bublinky a nedokonalosti. Nejsou
skoro vidět, nevadí nijak při užívání. Je to běžné u všech pomůcek z pružných
materiálů.
Přísavka: Přísavka je prostě bomba! Saje jako pijavice (což není běžné u každého dilda – u některých pomůcek
vůbec nedrží). Po navlhčení se přisaje na každý hladký povrch. Pro sundání ji stačí trochu zdeformovat tlakem
prstů. Naše oblíbená místa pro přisátí jsou kuchyňská linka, sprchový kout, vana, stůl, dveře a zrcadlo.
Co s přísavkou podniknout:
Masturbace. Zákaznice napsala: „Když něco kuchtím a už se to jen peče nebo vaří, přidělám dildo na
kuchyňskou linku, dobře ho nageluji a rajtuju si na něm jako na koníčkovi. Nebo si ho jen připevním na
ledničku a udělám si to s ním zezadu ve stoje nebo v poloze na všech čtyřech.“
Švédská trojka = muž+žena+dildo. Stačí jen vybrat vhodnou polohu a můžete si s partnerem vyzkoušet
pořádný „sendvič“.

Materiál
Dildo je vyrobeno z pružné pryže, která je hodně ohebná a ﬂexibilní. Při maximálním ohnutí se žalud dotkne
přísavky v dolní části.

Barva
Transparentní (průsvitná) barva.
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Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoct?
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

NÁVOD
Rozměry
Celková délka s přísavkou: 20 cm
Délka bez přísavky: 19 cm
Použitelná délka: 15,5 cm
Průměr žaludu (vrchní část): 4 cm
Průměr střední části: 4 cm
Průměr u kořene: 4,5 cm
Průměr varlat (spodní část): 5 cm
Hmotnost: 346 g
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