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Anál strapless strap-on Velvet (13,5 cm)

Karbantartás

A vízálló készülék karbantartását csukott szemmel is elvégezheti. Csak öblítse
le folyó víz alatt egy csepp szappannal, majd törölje le törölközővel. Fiókban
elfér a tökéletes tisztaság érdekében Segédeszközök fertőtlenítése, amellyel
enyhén permetezzük be a szíjat. Ez megszabadítja az összes baktériumtól.
Végül tárolja a játékot a többi segédeszköztől elkülönítve, hogy anyagaik ne
kölcsönhatásba léphessenek és ne károsíthassák egymást. Eredeti csomagolás
vagy textiltáska jó lesz.

Vízállóság

A strap-on vízálló kezelése zuhanyozásra, pezsgőfürdőben vagy úszómedencében való játékra csábít. A meleg víz
ellazítja a testet és az érzékszerveket, és megnyitja a kapukat az orgazmikus magasságokba.

Design és alak

Az anális pántos Velvet lenyűgözi a kiváló minőségű kidolgozást és a látható ízületek nélküli sima felületet. Az anális
rész kissé úgy néz ki, mint egy vékony vibrátor, amely jól illeszkedik a kézbe, és időközönként öt gyöngy díszíti. A
dupla erekciós gyűrű rugalmas, így jól tapad a péniszen és a heréken.

Anyag

A szerszám kiváló minőségű szilikonból készült. A puha és rugalmas anyag kellemes tapintású a pénisz körül és a
test belsejében.

Szín

A fekete szín titokzatos hatású, és kísérletezésre hív. Az anális játékoknál előnyben részesítjük a praktikus sötét
árnyalatokat, mert elfedik az esetleges szennyeződéseket.

Méretek

A rugalmas szilikon anyagnak köszönhetően az erekciós gyűrűk bármilyen méretű férfi büszkeséghez
alkalmazkodnak. A golyók átmérője és mérete még a kezdőknek is tetszeni fog.

Teljes hossza: 13,5 cm
Az első golyó átmérője: 2 cm
Az utolsó golyó átmérője: 2,4 cm
A golyók közötti átmenet átmérője: 1,5 cm
A heregyűrű átmérője (nyugalmi állapotban): 5,2 cm
A péniszgyűrű átmérője (nyugalmi állapotban): 4,1 cm
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Súly: 68 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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