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Silikonové dildo Median (20 cm) + dárek Toycleaner 75
ml

Údržba

Údržba vodotěsného dilda potrvá jen chviličku. Před i po každém použití hračku
pořádně namydlete a opláchněte proudem teplé vody. Abyste si byli jistí 100% čistotou
své pomůcky, můžete ji vydezinfikovat. Dezinfekce pomůcek odstraní i mikroskopické
nečistoty, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Pak už stačí jen dildo osušit a uložit
ho do textilního pytlíku nebo krabičky, aby se v šuplíku slasti nedotýkalo ostatních
hraček. Různorodé materiály pomůcek na sebe při dotyku chemicky reagují a tím se
poškozují.

Voděodolnost

Vodotěsnou hračku si vezměte s sebou i do sprchy, vany nebo vířivky. Společná sprcha
nebo koupel okořeněná dildem s přísavkou se postará o nezapomenutelné zážitky.

Design a tvar

Dildo je na první pohled k nerozeznání od skutečného penisu. Jeho výrazný žalud,
vrásčitá varlata, žilkování i precizně srolovaná předkožka podtrhuje anatomický tvar
pomůcky a celkové realistické provedení. Líbí se nám taky pevná a silná přísavka,
která drží na každém hladkém povrchu. Celkově hračka skvěle padne do ruky, takže se
dobře drží v dlani.

Materiál

Na dotek hebký silikonový materiál umocňuje realistické prožitky z hrátek s dildem. Kromě toho si oblíbíte taky jeho
hypoalergenní a neporézní vlastnosti, díky kterým se snadno čistí a udržuje.

Barva

Realistická béžová barva s hřejivým podtónem věrohodně napodobuje odstín lidské pokožky. S chutí se necháte
strhnout svými erotickými fantaziemi o sexu s cizincem nebo o vášnivé trojce se sousedem nebo kamarádem.

Rozměry

Střední velikost dilda potěší začátečníky i zkušené milovníky erotických pomůcek.

Celková délka: 20 cm
Použitelná délka: 15 cm
Nejširší průměr: 3,5 cm
Nejužší průměr: 3 cm
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Šířka varlat: 6 cm
Průměr přísavky: 6 cm
Hmotnost: 304 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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