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Soft Feel análdugó karikával

Karbantartás

A karbantartást a bal hátsó oldalon tudod megoldani. Mossa ki a gombostűt meleg víz
alatt, kevés szappannal, és kész. Segédeszközök fertőtlenítése a végén nagyszerű lesz –
biztos lehet benne, hogy a játék 100%-ban tiszta. Tárolja a Soft Touch tűt száraz és hűvös
helyen.

Design és alak

A tű klasszikus, kúpos alakú. Ez azt jelenti, hogy keskeny hegye van, és fokozatosan
kiszélesedik. A keskeny hegynek köszönhetően jól beilleszthető, ugyanakkor a nagyobb
átmérőnek köszönhetően kitölti az alját. A tűnek vékony, hosszabb szára is van, melynek
végén egy puha és rugalmas fűzőlyuk található, ami szépen alkalmazkodik és kényelmes
lesz a nap folyamán viselni.

Anyag

A Soft Feel anális dugó kiváló minőségű szilikon anyagból készült, és ahogy a neve is
sugallja, olyan puha tapintású! A csap keménysége pont megfelelőnek tűnik nekünk, jól
be van illesztve és kényelmes a napi viselet során is.

Szín

A fekete az anális segédeszközök leggyakrabban használt színe, és ezt helyeseljük. Nem csak a tű könnyen
karbantartható, de a fekete színe is nagyon szexi…

Méretek

Szeretjük, hogy két méretben kapható. Így mindenki azt választja, ami neki a legjobb.

Kezdőknek a kis méretet ajánljuk, ami rövidebb és kisebb átmérőjű.

Teljes hossza: 12,1 cm
Használható hossz: 7 cm
Szár hossza: 1,5 cm
A hegy átmérője: 1,5 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,4 cm
A fűzőlyuk átmérője: 2,3 cm
Súly: 49 g

A tapasztalt ínyenceknek viszont azt tanácsolják, hogy nagyobb méretet vegyenek. A tű nagyobb és összességében
szélesebb.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Teljes hossza: 14 cm
Használható hossz: 8,2 cm
Szár hossza: 1,5 cm
A hegy átmérője: 1,5 cm
A legszélesebb rész átmérője: 4 cm
A fűzőlyuk átmérője: 2,3 cm
Súly: 73 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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