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Gésagolyók Feel Silicone II + ajándék Toybag

Karbantartás

Gyorsan megtanulod a vízálló labdák kicsit igényesebb karbantartását. Minden használat után
szappanozza be a készüléket és öblítse le meleg vízzel. Javasoljuk, hogy finom sörtéjű arc-
vagy fogkefét használjon, hogy alaposan eltávolítsa a síkosító gél maradványait a szívekről.
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a készüléket a legkisebb, mikroszkopikus méretű
szennyeződésektől is, amelyeket szabad szemmel nem venne észre. Végül szárítsa meg a
szerszámot, helyezze vissza a műanyag golyókat a szilikon kabátba, és tárolja dobozban vagy
textilzacskóban. Mert csak külön tárolásukkal akadályozhatja meg, hogy a különböző
anyagokból származó egyes szerszámok egymásra reagáljanak és károsodjanak.

Vízállóság

A készülék vízálló. A nők ezért élvezni fogják az izgalmas úszást a medencében. De
használhatod a Vénusz labdákat előjáték közben is pezsgőfürdőben vagy habbal teli fürdőben.

Design és alak

A Vénuszgolyók játékos hatásúak, és forró kísérletekre ösztönöznek. Alakjukban 2 ping-pong
labdára hasonlítanak, türkiz szívvel. A két golyót egy szélesebb, szilikonból készült rugalmas
zsinór köti össze, mely a jobb húzás érdekében szélesebb sínnel végződik. Szeretjük a mindkét
golyó oldalán található körkörös hornyokat is, amelyek segítik az eszközöket a hüvelyben
tartani. Összességében a játék jól érzi magát a kézben, és könnyen kezelhető.

Anyag

Ez az erotikus és egyben egészségügyi segédeszköz sima szilikon anyagból készült, amely tapintásra olyan sima,
mint az üveg. Ezt az anyagot gyakran használják a gyógyászatban is, mivel nem porózus és hipoallergén
tulajdonságai miatt könnyen tisztítható és karbantartható. A szív alakú kivágásokon keresztül kikandikáló türkiz
golyók kiváló minőségű ABS műanyagból készülnek, melyet tartóssága és intenzív rezgésátadó képessége jellemez.

Szín

A mély rózsaszín és a világos türkiz kombinációja felkelti a figyelmet és felébreszti a kényeztetés iránti vágyat. Ezért
a Feel Silicone II Venus labdákkal minden pillanat egy gondtalan hullámvasúton való utazássá változik, amely során
az izgalom új érzéseit élvezheti.

Méretek

A golyók méretükkel tökéletesen megtelnek, és viselés közben intenzíven irritálnak.

Hossz szár: 16,5 cm
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Hossza szár nélkül: 9 cm
Golyó átmérője: 3,5 cm
A golyók közötti csatlakozás hossza: 1 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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