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Silicone dildó tapadókoronggal és herékkel (18 cm)

Karbantartás

Az új kedvence ápolása csak néhány másodpercet vesz igénybe. Egyszerűen
mossa le a vibrátort meleg, szappanos vízzel, és szárítsa meg puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése garantálja, hogy a játék 100%-ban
tiszta lesz. Tárolja a száraz vibrátort az élvezeti fiókban a többi tartozéktól
elkülönítve, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással, és ne károsíthassák
egymást. Az eredeti csomagolás vagy textiltáska remek lesz.

Vízállóság

Ezzel a szépséggel nem áll fenn a fulladás veszélye és vízállóságának
köszönhetően tökéletes lesz a vízi játékokhoz. Ragaszd a zuhany falához vagy
a fürdőkád aljához, és élvezd a vad utazást.

Design és alak

Természetes kialakításával a Dildo Silicone joggal vívott ki magának népszerű
helyet az elefántok reflektorfényében. A készülék valósághű megjelenése igazi
péniszt idéz. A tapadókorong szilárdan a helyén marad, így a vibrátor minden
helyzetben kiválóan alkalmas maszturbációra.

Anyag

A kellemesen puha, mégis kemény szilikon anyag ösztönzi a szólójáték iránti vágyat. Olyan puha, hogy nem akarod
elengedni.

Szín

A bézs szín az emberi bőrt és a természetes játékélményt idézi.

Méretek

A vibrátor kisebb méretei kiválóan alkalmasak kezdőknek vagy az erotikus segédeszközök szerelmeseinek, akik
kevésbé szeretik a tölteléket.

Hosszúság incl. tapadókorongok: 18 cm
Hossza tapadókorong nélkül: 16,5 cm
Használható hossz: 12 cm
A makk átmérője a csúcson: 2,4 cm
A makk átmérője az alsó részben: 3,2 cm
A középső rész átmérője: 3,5 cm
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Maximális átmérő (gyökérnél): 3,7 cm
Herék szélessége (alul): 6 cm
Tapadókorong átmérője: 6 cm
Súly: 259 g

Információk a hulladékkezelésről

A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében adja le azt a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak.
További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

Importőr és gyártó

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Cseh Köztársaság Cégazonosító: 28642317, Adóazonosító szám:
CZ28642317 Az Ostrava C36400 számú Cégbíróságán tartották. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz,
telefon: +420596810697
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