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Anální sprcha Clean Nozzle

Údržba

Údržbu vodotěsného nástavce zvládnete levou zadní. Anální sprchu
propláchněte silnějším proudem teplé vodou s kapkou tekutého mýdla a
nechte ji dobře vyschnout.  Dezinfekce pomůcek se postará o dokonalou
hygienu a zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Suchou silikonovou trysku uložte do původního obalu nebo
textilního pytlíku, aby se v šuplíku nedotýkala ostatních hraček. Různorodé
materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Vodotěsná anální sprcha ve vodě dovádí jako delfín v moři. Očista análku jde
proto ruku v ruce i se smyslnými vodními hrátkami. 

Design a tvar

Anální sprcha v elegantní černé barvě má jednoduchý nadčasový design a svým tvarem připomíná obušek. Na konci
pomůcky najdete závit, pomocí kterého nástavec snadno našroubujete na sprchovou hadici. Hračka s jednou tryskou
se dobře drží v ruce a díky delšímu štíhlému tělu se s ní při očistě zadečku pohodlně manipuluje. 
 

Materiál

Pružný silikon lehce ohnete do všech stran a při doteku prsty ucítíte pohlazení sametu. Příjemně voní po gumě. Závit
z ABS plastu drží hadici pevně na svém místě.

Barva

Černá barva působí smyslně a připomene vám skvělý orgasmus, který si budete chtít co nejdříve znova užít.

Rozměry

Anální sprcha se díky malému průměru lehce zavádí do zadečku.

Celková délka: 24,5 cm
Použitelná délka: 22,5 cm
Průměr sprchy: 2,2 cm
Hmotnost: 71 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo 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
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.
• dilatátory: nebezpečí poranění močové trubice, nepokračujte přes bolest, používejte dostatečné množství sterilního
lubrikačního gelu, nepoužívejte obyčejný lubrikační gel.
• klystýry: nebezpečí poranění konečníku, klystýry napojené na sprchu - přiměřené množství vlažné vody.
• gynekologická zrcadla: nebezpečí poranění pochvy při neobratném zacházení.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

