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Hot Pink szilikon dildó tapadókoronggal (18 cm) +
ajándék Toybag

Karbantartás

A vízálló vibrátor nem nagyon fogja vissza, ha karbantartásról van szó. Minden
esemény előtt és után öblítse le folyó víz alatt egy csepp szappannal, és szárítsa
meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a takarítás
többi részéről. A száraz játékot sötét helyen tárolja a többi segédeszköztől
elkülönítve, hogy az anyagok ne reagálhassanak egymással és ne sérüljenek meg.
Az eredeti csomagolás vagy textiltáska remek lesz.

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően akár víz alatt is élvezheti az orgazmust a
vibrátorral. Ugorjon bele a fürdőkádba, pezsgőfürdőbe vagy medencébe vele, és
élvezze a nem mindennapi és izgalmas pillanatokat a párjával.

Design és alak

A vibrátor játékos benyomást kelt, és formája egyenes mutatóujjra emlékeztet. Az
ívelt hegy tökéletesen irritálja a G-pontot, és a vibrátor testén lévő markáns
bordák lerövidítik az orgazmushoz vezető utat kezdők és veteránok számára
egyaránt. A játék jól illeszkedik a kézbe, és a széles tapadókorong megbízhatóan
tartja a pántot még sima felületeken is.

Anyag

A bársonyosan puha és rugalmas szilikon gyorsan felmelegszik az emberi test hőmérsékletére. Az elefántirodánkban
az íróasztalra rögzítettük a vibrátort, folyamatosan simogattuk és szorítottuk, mint egy stresszoldó labdát.

Szín

A rózsaszín szín örömet, gyengédséget és játékosságot idéz. Hagyd, hogy elragadja magát a pozitív energia hulláma.

Méretek

Műpénisz tapadókoronggal Hot Pink a pénisz normál méretéhez hasonlítanánk, így kisebb méreteivel még a kezdők
számára is díszíti a szerszámgyűjteményt.

Teljes hossza: 18 cm
Használható hossz: 16,5 cm
A vibrátor átmérője: 4 cm
Tapadókorong átmérője: 7,5 cm
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Súly: 241 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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