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Akuwand Tripod szilikon feltét

Karbantartás

A vízálló nyél egy perc alatt kimosható. Nincs más dolgod, mint minden használat után
beszappanozni, és langyos vízsugárral gondosan leöblíteni. Segédeszközök fertőtlenítése
megszabadítja a játékot minden szennyeződéstől. És még azok is, amelyeket csak
mikroszkóp alatt vennél észre, hogyan kisajátítják az erotikus eszközödet. Ezután törölje le
a fogantyút egy törülközővel vagy ronggyal, és szárazon tegye vissza az eredeti
csomagolásba vagy textilzacskóba. Az összes szexjátékot külön kell tárolni, hogy a játékok
egyes anyagai ne érintkezzenek és ne károsítsák egymást.

Vízállóság

A masszázs vibrátor fogantyúja vízálló. Ezért magával viheti a fürdőbe és masszírozhatja a
merev izmokat a készülékkel.

Design és alak

A masszázsfej fogantyúja kissé polipra emlékeztet. A puha szilikonnak köszönhetően
könnyen felhelyezhető a vibrátorra és jól is marad rajta. Három kerek, erősebb nyúlványa
intenzíven továbbítja a rezgéseket, és szétteríti azokat a környezetére. Összességében a
fogantyú eredetinek tűnik.

Anyag

A fogantyú nem porózus és hipoallergén szilikonból készült, amely bársonyosan puha tapintású és sima, mint az
üveg.

Szín

Az elegáns fekete szín tökéletesen kiegészíti az AkuWand 2 vibrátor dizájnját, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy
titkos álmokat valósítsunk meg. Engedje meg a varázsát, és induljon el egy kalandban.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a nyél tökéletesen stimulálja a merev izmokat és az erogén zónákat.

A fogantyú teljes átmérője: 5,5 cm
Fogantyú magassága: 8,5 cm
A kiemelkedések hossza: 4 cm
Súly: 50 g
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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

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong tartomány 523176 Kína

mailto:hello@sexyelephant.hu

