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Fun Factory Bück Dich dildo s plácačkou (32 cm)

Údržba

Pečlivě vyčistěte hračku před prvním použitím a po každém použití teplou vodou a
mýdlem. Na čištění erotických hraček je parádní Dezinfekce pomůcek. Nastříkejte ji
na dildo, nechejte dvě minutky působit a otřete suchým hadříkem.

Voděodolnost

Dildo s plácačkou je plně vodotěsné.

Design a tvar

Plácačka má klasický design ve tvaru pálky. Rukojeť tentokrát nahrazuje
vroubkované, mírně zahnuté dildo. Celá hračka působí majestátně.

Materiál

Příjemný a na dotek jemný silikon snad nadchne každého. Je hypoalergenní a šetrný
k tělu. Materiál je pevný a část k uchopení dostatečně velká. Plácačka umožňuje
razantní způsob trestání.

Barva

Matně černá, neprůhledná. Působí tajemně. K tvrdším praktikám se parádně hodí.

Rozměry

Délka: 32 cm
Délka dilda (rukojeti): 16 cm
Délka plácačky: 16 cm
Průměr dilda (rukojeti) : 4 cm
Průměr plácačky v nejširší části: 13 cm
Hmotnost: 412 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě poškozené nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
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jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
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