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Deluxe Petite Kegel Balls vagina súlyzó készlet +
ajándék Toybag

Karbantartás

Élvezni fogja a hüvelyi súlyzók tisztítását, mert néhány másodperc alatt
összenyomhatja őket. Nincs más dolgod, mint használat után beszappanozni a
súlyzót és folyó víz alatt leöblíteni. Segédeszközök fertőtlenítése alkalmas arra
az esetre, ha 100%-ig biztos akar lenni a szerszám tisztaságában. Csak
permetezze rá, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Mosás után javasoljuk
a súlyzók dobozba vagy zacskóba való elrejtését, hogy a felhasznált szilikon
anyag ne tudjon reagálni a berendezés más felületeivel.

Vízállóság

Minden hüvelyi súlyzó Deluxe Petite Kegel Balls vízállóak. Ezért úszhat velük a tóban, vagy egyszerűen csak lazíthat
a fürdőben.

Design és alak

A rózsaszín hüvelyi súlyzók a bevált anatómiai formához tapadnak, amely vízcseppre hasonlít. Ennek köszönhetően a
súlyzók kenőanyag használata nélkül is tökéletesen bevezethetők. Minden súlyzó finom fazettával díszített. A hosszú,
vékony szilikon zsinór apró cseppekkel van befejezve. Húzással bármikor könnyedén és higiénikusan eltávolíthatja a
súlyzót a hüvelyből.

Anyag

A felhasznált klinikai szilikon hipoallergén és nem porózus tulajdonságaival, valamint puha és finom felületével
örvendezteti meg Önt.

Szín

Az enyhén rózsaszíntől a mély fuksziáig terjedő színválaszték a kaland és a nőiesség gyengéd csókjával csókol meg.
Kényeztetésre és saját határaid feszegetésére vágysz.

Méretek

Minden hüvelyi súlyzó Deluxe Petite Kegel Balls játékosan bújjon a tenyerébe.

A súlyzó teljes hossza: 16,1 cm
A súlyzó maximális szélessége: 2,8 cm
Doboz méretei: 11 x 10 cm
Súly: 50g, 65g, 80g, 95g, 110g, 130g.
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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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