
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

Fleshlight Girls Elsa Jean Treat anální masturbátor

Údržba

Vodotěsný Fleshlight masturbátor z patentovaného Superskin materiálu je trochu
náročnější na údržbu. S trochou cviku ale hračku umyjete během pár minut. Před i po
každém použití pomůcku opláchněte proudem vlažné vody. Při údržbě ale nepoužívejte
mýdlo, které by mohlo citlivý materiál poškodit. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění k
dokonalosti. Stačí ji jen na masturbátor nastříkat, nechat minutku působit a pak
opláchnout. Po omytí pomůcky osušte ručníkem a nechte pořádně vyschnout. Do
plastového obalu ji můžete vrátit a zavřít až ve chvíli, kdy bude 100% suchá. V
uzavřeném, vlhkém prostředí by se jinak mohly rozvinout plísně, které by masturbátor
nevratně poničily. Doporučujeme anální odlitek taky pravidelně pudrovat. Pečlivá Péče
o umělé vaginy, masturbátory prodlouží krásu i životnost Fleshlight produktů, protože
zabrání jejich slepování. 

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte hračku v
troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na radiátoru. Poškodila
by se. 

Voděodolnost

Anální odlitek pornoherečky Elsy Jean je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do
sprchy nebo vany a vychutnejte si orgasmus i v koupelně.

Design a tvar

Uvnitř ikonického perleťově bílého obalu ve tvaru baterky najdete měkký, detailně zpracovaný anální odlitek
pornoherečky Elsy Jean. Jeho světle béžová barva s vrásčitým lemováním kolem vchodu umocňuje realistické
provedení masturbátoru. Životní velikost společně se čtyřzónovou vnitřní strukturou rozmazlí penis po celé délce.
Díky ergonomickému tvaru se hračka dobře drží v ruce a můžete ji zastrčit i mezi dvě matrace v posteli.

Materiál

Na dotek hebký a pružný Superskin materiál, který se vyrábí ze speciální směsi TPE/TPR, věrohodně napodobuje
lidskou kůži. Pevný obal hračky z odolného plastu vydrží jakoukoliv divočinu.

Barva

Světle béžový, lehce narůžovělý anální odlitek se schovává v perleťově bílém obalu, který umocňuje andělskou auru
pornoherečky Elsy Jean.

Rozměry

Díky svým rozměrům pomůcka umocňuje realistické prožitky a dobře se drží v ruce.
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Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 6 cm
Délka vnitřního rukávu: 22 cm
Průměr masturbátoru (vrchní část): 8,5 cm
Průměr masturbátoru (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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