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Maxim II dildó kettős szilikonból (24 cm) + ajándék
Toycleaner 75 ml

Karbantartás

A vibrátor minden egyes használata után zuhanyozz le meleg vízben egy csepp
szappannal. A tökéletes higiénia érdekében ez is jól jön a végén Segédeszközök
fertőtlenítése és ápolása. Tárolja a száraz játékot az élvezeti fiókban a többi
segédeszköztől elkülönítve, hogy az anyagok ne érintkezzenek egymással és ne
sérüljenek meg. Az eredeti csomagolás vagy textiltáska remek lesz.

Vízállóság

A vízálló vibrátor szereti a vizet, így remek partner lesz a fürdőkádban és a
pezsgőfürdőben. Még a vízi játékok során sem fosztják meg az orgazmust Maxim II
lelkesen élvezni veled együtt.

Design és alak

A kidolgozott forma markáns erezetekkel a megfelelő péniszt idézi bennünk.
Méretének és heréinek köszönhetően masszívnak tűnik, ugyanakkor jól illeszkedik a
kézbe. A nagy tapadókorong megbízhatóan tartja a sima felületet, ezért a vibrátor
Maxim II még hátulról is kiváló maszturbációhoz.

Anyag

Az egészséges és különösen jó minőségű dupla szilikonnak nincs specifikus szaga. Kellemesen puha tapintású, puha,
rugalmas és mégis feszes. Ezért szeretné majd folyamatosan simogatni a vibrátort, és ujjbegyével simogatni.

Szín

A hússzín bársonyos puhasága a meztelen test szépségének és a forró csókoknak az emlékeit idézi.

Méretek

A kiemelkedő makkú, széles átmérőjű és átlagon felüli hosszával rendelkező vibrátor nem alkalmas kezdőknek és
más erotika ínyenceknek, akik megelégszenek a kisebb méretekkel. Éppen ellenkezőleg, vibrátor Maxim II értékelni
fogják a tapasztalt zsírozók, akik minden milliméterét élvezni fogják.

Hosszúság incl. tapadókorongok: 24 cm
Hossza tapadókorong nélkül: 21,3 cm
Használható hossz: 18,5 cm
A makk átmérője a csúcson: 3,6 cm
A makk átmérője az alsó részben: 4,3 cm
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Maximális átmérő (makk alatt): 4,9 cm
Herék átmérője (alul): 8,1 cm
Tapadókorong átmérője: 6,8 cm
Súly: 464 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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