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Silikonové dildo s přísavkou Hot Pink (18 cm) + dárek
Toybag

Údržba

Vodotěsné dildo vás při údržbě moc nezdrží. Před i po každé akci ho opláchněte
pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce
pomůcek se postará o zbytek očisty. Suchou hračku uložte na tmavé místo
odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály nemohly reagovat a
poškodit se. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Díky vodotěsné úpravě si s dildem vychutnáte orgasmus i pod vodou. Hupsněte
s ním do vany, vířivky nebo bazénu a užijte si s polovičkou netradiční a dráždivé
chvilky.

Design a tvar

Dildo působí hravým dojmem a svým tvarem připomíná vztyčený ukazováček.
Zahnutá špička skvěle dráždí bod G a výrazné vroubky po těle dilda zkrátí cestu
k orgasmu začátečnicím i dračicím. Hračka se dobře drží v ruce a široká přísavka
spolehlivě drží ve strap-onu i na hladkých površích.

Materiál

Sametově hebký a pružný silikon se rychle zahřeje na teplotu lidského těla. Dildo jsme v naší sloní kanceláři připevnili
na stůl, pořád ho hladili a mačkali jako antistresový míček.

Barva

Růžová barva evokuje radost, něhu a hravost. Nechte se unést vlnou pozitivní energie.

Rozměry

Dildo s přísavkou Hot Pink bychom přirovnali k běžné velikosti penisu, takže svými menšími rozměry ozdobí sbírku
pomůcek i začátečníkům.

Celková délka: 18 cm
Použitelná délka: 16,5 cm
Průměr dilda: 4 cm
Průměr přísavky: 7,5 cm
Hmotnost: 241 g
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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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