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Fun Factory Bück Dich dildó paskolóval (32 cm)

Karbantartás

Az első használat előtt és minden használat után alaposan tisztítsa meg a játékot
meleg vízzel és szappannal. Kiválóan alkalmas erotikus játékok tisztítására
Segédeszközök fertőtlenítése. Permetezze a vibrátorra, hagyja hatni két percig, majd
törölje le száraz ruhával.

Vízállóság

A pofonnal ellátott vibrátor teljesen vízálló.

Design és alak

A pálcika klasszikus denevér formájú. A nyél ezúttal egy fogazott, enyhén ívelt
vibrátort helyettesít. Az egész játék fenségesen néz ki.

Anyag

A kellemes és puha tapintású szilikon mindenkinek örömet okoz. Hipoallergén és
gyengéd a testhez . Az anyaga erős, a megfogó rész pedig elég nagy. A pofon
drasztikus büntetési módot tesz lehetővé .

Szín

Matt fekete, átlátszatlan. Rejtélyesnek tűnik. Ez jól megy a keményebb gyakorlatokkal.

Méretek

Hossza: 32 cm
Műpénisz hossza (fogantyúk): 16 cm
A verő hossza: 16 cm
Műpénisz (nyél) átmérője: 4 cm
A verő átmérője a legszélesebb részén: 13 cm
Súly: 412 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
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problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• 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
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