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Sada vaginálních činek Deluxe Petite Kegel Balls +
dárek Toybag

Údržba

Čištění vaginálních činek vás bude bavit, protože to zmáknete během pár
vteřin. Stačí, když činku po použití namydlíte a opláchnete pod tekoucí vodou.
Dezinfekce pomůcek se hodí v případě, kdy si chcete být 100% jistí čistotou
pomůcky. Stačí ji nastříkat, minutu nechat působit a pak opláchnout. Po omytí
doporučujeme činky schovat zase do krabičky nebo do pytlíčku tak, aby
použitý silikonový materiál nemohl reagovat s jinými povrchy pomůcek.

Voděodolnost

Všechny vaginální činky Deluxe Petite Kegel Balls jsou vodotěsné. Můžete s nimi proto plavat v rybníce nebo jen tak
relaxovat ve vaně.

Design a tvar

Růžové vaginální činky se drží osvědčeného anatomického tvaru, který připomíná kapku vody. Díky tomu se činky
skvěle zavádí i bez použití lubrikantu. Každou činku zdobí jemné fazetování. Dlouhá, tenká silikonová šňůrka je
zakončená drobnou kapičkou. Táhnutím tak činku snadno a hygienicky kdykoliv vyjmete z vaginy.

Materiál

Použitý klinický silikon vás nadchne hypoalergenními a neporézními vlastnostmi stejně jako svým na dotek hebkým a
jemným povrchem.

Barva

Barevná škála od nepatrně růžové až po sytě fuchsiovou barvu vás políbí něžným polibkem dobrodružství a ženství.
Zatoužíte po hýčkání a posouvání vlastních hranic.

Rozměry

Každou vaginální činku Deluxe Petite Kegel Balls hravě schováte do dlaně.

Celková délka činky: 16,1 cm
Maximální šířka činky: 2,8 cm
Rozměry krabičky: 11 × 10 cm
Hmotnost: 50 g, 65 g, 80 g, 95 g, 110 g, 130 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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