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Anální kolík Speartip

Údržba

Jednoduchou údržbu vodotěsného análního kolíku zvládnete rychlostí blesku.
Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou.
Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění k dokonalosti. Nakonec už jen stačí anální
kolík Speartip uložit do textilního pytlíčku nebo originální krabičky a skladovat
ho odděleně od ostatních erotických pomůcek. Různorodé materiály hraček na
sebe často reagují a vzájemně se poškozují.

Voděodolnost

Anální kolík je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do vany, sprchy, vířivky
nebo bazénu a vychutnejte si rozkoš i při vodních hrátkách.

Design a tvar

Anální kolík Speartip nám trochu připomíná dýku, protože má klasický,
anatomický tvar, který se postupně rozšiřuje. Díky tomu se pomůcka snadno
zavádí. Široká patka se dobře drží v ruce, takže s kolíčkem můžete jednoduše
manipulovat.

Materiál

Kvalitní a na dotek hladký silikonový materiál, ze kterého se anální kolík vyrábí, si oblíbíte. Pro své hypoalergenní a
neporézní vlastnosti se využívá i v lékárenském a kosmetickém průmyslu.

Barva

Tajemná černá barva vám otevře bránu do světa nových rozkoší, dlouho utajovaných fantazií a splněných přání.

Rozměry

Ze dvou velikostí si vyberou začátečníci i zkušení milovníci anální rozkoše.

Malý anální kolík:

Celková délka: 8,8 cm
Použitelná délka: 7,2 cm
Průměr v nejširší části: 2,7 cm
Šířka patky: 4,7 cm
Průměr pod patkou: 1,4 cm
Hmotnost: 40 g

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


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

Velký anální kolík:

Celková délka: 12 cm
Použitelná délka: 10,5 cm
Průměr v nejširší části: 4 cm
Šířka patky: 6,9 cm
Průměr pod patkou: 2 cm
Hmotnost: 99 g

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 

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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