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Silikonová násada Akuwand Tripod

Údržba

Vodotěsnou násadu umyjete během minutky. Stačí, když ji po každém použití namydlíte a
pečlivě opláchnete proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech
nečistot. A to i těch, kterých byste si všimli až pod mikroskopem, jak si přivlastňují vaší
erotickou pomůcku. Pak už stačí jen násadu otřít ručníkem nebo hadříkem a suchou ji vrátit
do původního obalu nebo textilního pytlíku. Všechny erotické pomůcky byste měli
skladovat odděleně, aby se jednotlivé materiály hraček nedotýkaly a nepoškozovaly se.

Voděodolnost

Násada na masážní vibrátor je vodotěsná. Můžete si ji proto vzít s sebou do vany a
promasírovat si s pomůckou ztuhlé svaly.

Design a tvar

Násada na masážní hlavici vypadá trochu jako chobotnice. Díky měkkému silikonu se
jednoduše nasazuje na vibrátor a dobře na něm drží. Její tři kulaté, pevnější, výběžky
intenzivně přenáší vibrace a rozprostírají je do svého okolí. Celkově násada působí
originálně.

Materiál

Násada se vyrábí z neporézního a hypoalergenního silikonu, který je na dotek sametově hebký a hladký jako sklo.

Barva

Elegantní černá barva skvěle doplňuje design vibrátoru AkuWand 2 a probouzí v nás touhu po naplnění tajných snů.
Podlehněte jejímu kouzlu i vy a vydejte se za dobrodružstvím.

Rozměry

Díky svým rozměrům násada skvěle stimuluje ztuhlé svaly i erotogenní zóny.

Celkový průměr násady: 5,5 cm
Výška násady: 8,5 cm
Délka výstupků: 4 cm
Hmotnost: 50 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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