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Venušiny kuličky Feel Silicone II + dárek Toybag

Údržba

Trochu náročnější údržbu vodotěsných kuliček se rychle naučíte. Po každém použití pomůcku
namydlete a opláchněte pod proudem teplé vody. Doporučujeme si při čištění vzít na pomoc
obličejový nebo zubní kartáček s jemnými štětinkami, abyste důkladně vymyli zbytky
lubrikačního gelu z prolisů srdíček. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku i těch nejmenších,
mikroskopických nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Nakonec pomůcku osušte,
plastové kuličky vsuňte zpátky do jejich silikonového kabátku a uložte je do krabičky nebo
textilního pytlíku. Protože jen při odděleném skladování zamezíte tomu, aby na sebe jednotlivé
pomůcky z různých materiálů reagovaly a poškozovaly se.

Voděodolnost

Pomůcka je vodotěsná. Ženy si s ní proto vychutnají vzrušující plavání v bazénu. Venušiny
kuličky ale využijete taky při předehře ve vířivce nebo ve vaně plné pěny.

Design a tvar

Venušiny kuličky působí hravě a vybízí ke žhavým experimentům. Tvarem připomínají
2 pingpongové míčky s prolisy tyrkysových srdíček. Obě kuličky spojuje širší, elastická šňůrka
ze silikonu, kterou zakončuje širší stopa pro lepší vytažení. Líbí se nám taky kruhovité drážky
na bocích obou kuliček, které pomáhají udržet pomůcky uvnitř vaginy. Celkově se hračka dobře
drží v ruce a snadno se s ní manipuluje.

Materiál

Tato erotická a zároveň zdravotní pomůcka se vyrábí z hladkého silikonového materiálu, který je na dotek hladký jako
sklo. Tento materiál se často využívá taky v lékařství kvůli jeho neporézním a hypoalergenním vlastnostem, díky
kterým se snadno čistí a udržuje. Tyrkysové kuličky, vykukující skrz srdíčkové prolisy, jsou z kvalitního ABS plastu,
který se vyznačuje svou odolností a schopností intenzivně přenášet vibrace.

Barva

Kombinace sytě růžové a světle tyrkysové barvy poutá pozornost a probouzí v nás touhu po rozmazlování. Každá
chvilka s Venušinými kuličkami Feel Silicone II se proto promění v bezstarostnou jízdu na horské dráze, během které
si vychutnáte nové pocity vzrušení.

Rozměry

Kuličky svou velikostí parádně zaplní a při nošení intenzivně dráždí.

Délka vč. stopky: 16,5 cm
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Délka bez stopky: 9 cm
Průměr kuliček: 3,5 cm
Délka spoje mezi kuličkami: 1 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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