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Ring & Plug análdugó erekciós gyűrűvel

Karbantartás

A vízálló csap karbantartása csak egy pillanatot vesz igénybe. Minden
használat előtt és után öblítse le meleg szappanos vízben, és szárítsa meg
puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése megtisztítja a játékot a
szerszámhasználat során keletkező mikroszkopikus szennyeződésektől is. A
száraz tűt a többi játéktól elkülönítve tárolja, hogy anyagaik ne kölcsönhatásba
léphessenek és ne károsíthassák egymást. Az eredeti csomagolás vagy
textiltáska remek lesz.

Vízállóság

A Ring & Plug szerelőgyűrűvel ellátott anális dugó vízálló kialakítása minden vízivadnak tetszeni fog. A játékkal
élvezheti a szexet vagy a maszturbációt egy wellness hotel fürdőjében, medencéjében vagy pezsgőfürdőjében.

Design és alak

Első pillantásra a nem feltűnő eszköz hatékonyan stimulálja a prosztatát. A hajlékony, vékony erekciós gyűrűt lapos,
rugalmas és anatómiailag jól formázott csík köti össze az anális tűvel, amely a férfi perineumot simítja. Az anális
dugó jól illeszkedik a kézbe, és vízcseppre hasonlít.

Anyag

A kiváló minőségű szilikon, amelyből a készülék készült, puha tapintású, puha és látható ízületek nélkül. Az anyag
nem porózus tulajdonságai megkönnyítik a csap karbantartását.

Szín

A matt fekete szín az anális játék, a maszturbáció és a prosztata masszázs csiklandozó gondolataival tölti meg
elméjét.

Méretek

A Ring & Plug anális dugó mérete kissé haladó kezdőknek ideális, és még a tapasztalt ínyenceknek is tetszeni fog.

A tű teljes hossza: 9,7 cm
Használható tűhossz: 8 cm
Legkeskenyebb csap átmérő: 1,1 cm
Legszélesebb csap átmérő: 3,5 cm
Rugalmas gyűrű átmérője: 4 cm
A gyűrű és a csap közötti csatlakozás hossza: 7 cm
Súly: 67 g
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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

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