
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

SKYN Selection – mix bezlatexových kondomů (9 ks)

Údržba

Slunce, voda a zlaté písky lákají k odpočinku a intimnostem. Kondomy ale
raději nechte odpočívat v krabičce nebo v šuplíku hotelového pokoje, protože
letní mix tepla a vody jim moc neprospívá. Občas mrkněte na datum expirace,
abyste se mohli vždy spolehnout na jejich maximální ochranu.

Voděodolnost

Horká lázeň po vyčerpávajícím dnu v práci dokáže krásně uvolnit ztuhlé svaly.
Trocha partnerského dovádění ve sprše to hravě zvládne taky, ale kondomy
vodním radovánkám moc nefandí. Koupelové přípravky, chlór a mořská sůl
narušují jejich elasticitu a kondomy pak mohou z penisu snadno sklouznout.

Design a tvar

Anatomicky tvarované kondomy přilnou k penisu a vytvoří efekt druhé kůže.

Materiál

Kondomy se vyrábí z revolučního SKYNFEEL materiálu, který zcela nahrazuje klasický latex. Polyizopren dodává
kondomům maximální jemnost a skvělou elasticitu.

Barva

Pánové se můžou pochlubit svým penisem v klasických průhledných kondomech.

Rozměry

Rozměry kondomů mixu SKYN Selection budou sedět většině mužů.

SKYN Original

Celková délka: 180 m
Nominální šířka: 53 mm
Tloušťka: 0,065 mm

SKYN Intense Feel

Celková délka: 190 mm
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Nominální šířka: 53 mm
Tloušťka: 0,065 mm

SKYN Extra Lubricated

Celková délka: 180 mm
Nominální šířka: 53 m
Tloušťka: 0,065 mm
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