
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Pinky Bunny análdugó

Karbantartás

A művelet után öblítse le a szilikon tűt vízzel és egy csepp szappannal, majd
szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása
befejezi a tisztítást. A bozontos farok levehető a csapról, így elkerülhető a
felesleges áztatás, és a bal hátsó karbantartás is megoldható. Ha a szőrös
részről el kell távolítania a megmaradt kenőanyagot, a farkát kézzel mossa le
langyos vízben, egy csepp gyengéd mosógéllel, majd fújja ki enyhén
hajszárítóval. Tárolja a száraz játékot az eredeti csomagolásban vagy textil
tasakban. Nem sérti meg más játék az élvezet fiókjában, és a nyúl farka sokáig
puha marad.

Vízállóság

A szőrös farok nem sokat használ az úszáshoz, de a fenékben lévő
gombostűvel való eltávolítás után nyugodtan lendítsd be a vízbe. A szilikon
vízálló felülettel rendelkezik, így minden korlátozás nélkül kényeztesd magad
izgalmas vízi játékokkal.

Design és alak

A pomponnal ellátott anális dugó aranyos nyúlfarkot idéz. Finom lesz az a nőstény, aki megrázza vele a fenekét. A tű
csepp alakú, jól tart a kézben és könnyen becsúszik a hátsó lyukba.

Anyag

A tű puha szilikonból készült, amibe első érintésre beleszeret. A finom poliészterből készült szőrös rész érzékien
csiklandozza a test összes erogén zónáját.

Szín

A gombostű édes rózsaszín színű, vattacukorra emlékeztet. A domináns, élénk rózsaszín árnyalatból származó farok
széttép.

Méretek

A készülék mérete nagyszerű választás lesz kezdőknek és haladóknak az anális játékok szerelmeseinek, akik
szeretnék élvezni a nyuszi szerepét.

Csap hossza: 7,1 cm
Maximális csap átmérő: 3 cm
Csap hossza szár nélkül: 4,5 cm
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Hossza farokkal is: 13,5 cm
Súly: 40 g
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