
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

Vibrační připínací penis Gigolina

Údržba

Po omytí doporučujeme připínací penis ošetřit speciálním dezinfekčním
prostředkem, protože Dezinfekce pomůcek zbaví vaši hračku všech breberek,
fujtajblů a usazenin.

Design a tvar

Strapon má realistický vzhled. Připínací penis je věrnou kopií skutečného
penisu i se všemi detaily (žalud, náznak předkožky, vystouplé žilky a
varlata). Ve spodní části najdeme plně funkční přísavku, která umožní přisát
penis na hladkou plochu (koupelna, kuchyňská linka, podlaha…) a vyzkoušet
s partnerem sex ve třech nebo jízdu na koníčkovi bez pomoci rukou.
Přísavka ve spodní části funguje dobře, po přisátí na hladkou plochu (ideálně
mírně navlhčené) dobře drží. Nesvědčí ji mastnota (tzn. silikonové lubrikanty
snižují účinek – je-li přísavka mastná, raději ji pořádně umyjte). U každého kusu
straponu testujeme přísavku (aniž bychom porušili obal). Stává se totiž, že
některé kusy mají přísavku už od výroby udělanou špatně a dobře nedrží.

Materiál

Vibrátor – měkký gelový, na dotek příjemný. U žaludu a dole u varlat ohybatelný, v prostřední části nikoli, je tam
vibrační strojek. Kalhotky – měkký kožený pás a pevné řemínky. Železný kroužek, který se zapíná na čtyři cvoky a
dá se libovolně sundat. Kroužek jsme zapli na jeden cvok (pro ukázku). Při prvním použití se těžko rozepínají a je
potřeba použít větší sílu nebo si pomoct nůžkama.

Rozměry

Vibrátor

Délka vč. přísavky: 21 cm
Délka bez přísavky: 19 cm
Průměr žaludu: 4 cm
Průměr střední části: 4 cm
Průměr spodní části: 5 cm (zepředu) a 9,5 cm (z boku)
Hmotnost: 446 g

Kalhotky

Minimální obvod pasu: 44 cm
Maximální obvod pasu: 160 cm
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