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Black Spanker szilikon paskoló

Karbantartás

A Black Spanker könnyen karbantartható. Csak mossa le vízzel és egy kis szappannal. A fertőtlenítés
tökéletesíti a tisztítást.

Design és alak

A pofon ártatlannak tűnik a csomagoláson. Kicsomagolás után látni fogja, hogy nem lesz olyan
ártatlan, mint amilyennek látszik. Fenségesen néz ki a kézben, különösen a gyémánt
kiemelkedésekkel ellátott oldalon. A pofon másik oldala kicsit gyengédebb, sima és puha felületű,
amitől pokolian csíp majd. A fogantyú jól tart, csak nem esik ki a kezéből, így hölgyeknek és uraknak
egyaránt megfelelő.

Anyag

Bele fogsz szeretni a szilikon anyagba. Sok előnye van. Puha, rugalmas és vízálló. Tehát a vízi játékok
és az igazán erős bumm nem üti meg a pofont.

Szín

Matt fekete egy titokzatos tereptárgy kezében. Csak a fekete tudja bebizonyítani, hogy mi van benned…

Méretek

Mérete és súlya tökéletesen tartja. Hölgyek és urak játékosan játszanak vele.

Teljes hossza hurokkal együtt 40,5 cm
A verő hossza 21 cm
Fogantyú szélessége a legkeskenyebb ponton 27 mm
A habverő szélessége 6 cm
Súlya 160 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
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• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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