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Speartip análdugó

Karbantartás

Villámgyorsan megbirkózik a vízálló anális dugó egyszerű karbantartásával.
Minden használat előtt és után habosítsa fel a szerszámot, és öblítse le folyó
víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletessé teszi a tisztítást. Végül
mindössze annyit kell tennie, hogy a Speartip anális dugót egy textiltáskában
vagy eredeti dobozban tárolja, és más erotikus segédeszközöktől elkülönítve
tárolja. A különböző játékanyagok gyakran reagálnak és károsítják egymást.

Vízállóság

Az anális dugó vízálló. Ezért vigye magával a fürdőbe, zuhanyozóba,
pezsgőfürdőbe vagy medencébe, és élvezze az élvezetet vízi játékok közben is.

Design és alak

A Speartip anális dugó kissé tőrre emlékeztet minket, mert klasszikus,
fokozatosan bővülő anatómiai formája van. Ennek köszönhetően a készülék
könnyen telepíthető. A széles talp jól illeszkedik a kézbe, így könnyen
kezelhető a fogas.

Anyag

Imádni fogja a kiváló minőségű és sima tapintású szilikon anyagot, amelyből az anális dugó készül. Hipoallergén és
nem porózus tulajdonságai miatt a gyógyszer- és kozmetikai iparban is használják.

Szín

A titokzatos fekete szín ajtót nyit az új élvezetek, a régóta rejtett fantáziák és a beteljesült kívánságok világába.

Méretek

Az anális élvezet kezdők és tapasztalt szerelmesei két méret közül választhatnak.

Kis dugó:

Teljes hossza: 8,8 cm
Használható hossz: 7,2 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 2,7 cm
Láb szélessége: 4,7 cm
Sarok alatti átmérő: 1,4 cm
Súly: 40 g
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Nagy popsi csatlakozó:

Teljes hossza: 12 cm
Használható hossz: 10,5 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 4 cm
Lábszélesség: 6,9 cm
Átmérő a sarok alatt: 2 cm
Súly: 99 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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