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Szilikon dildó Median (20 cm) + ajándék Toycleaner 75
ml

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása csak egy pillanatig tart. Minden használat előtt és után
alaposan szappanozza be a játékot, és öblítse le meleg vízzel. Hogy megbizonyosodjon
készüléke 100%-os tisztaságáról, fertőtlenítheti. Segédeszközök fertőtlenítése
eltávolítja azokat a mikroszkopikus szennyeződéseket is, amelyeket szabad szemmel
észre sem vesz. Ezután már csak meg kell szárítani a vibrátort, és textilzacskóban
vagy dobozban tárolni, hogy ne érjen hozzá más játékokhoz az élvezeti fiókban. A
segédeszközök különböző anyagai érintkezéskor kémiai reakcióba lépnek egymással
és így károsítják egymást.

Vízállóság

Vidd magaddal a vízálló játékot a zuhanyozásba, a fürdőkádba vagy a pezsgőfürdőbe.
Egy tapadókorongos vibrátorral fűszerezett közös zuhany vagy fürdő felejthetetlen
élményeket biztosít.

Design és alak

Első pillantásra a vibrátort nem lehet megkülönböztetni egy igazi pénisztől.
Kiemelkedő makkja, ráncos heréi, erezettsége és precízen felgöngyölt fitymája kiemeli
a készülék anatómiai formáját és az általános valósághű kialakítást. Szeretjük a szilárd
és erős tapadókorongot is, amely bármilyen sima felülethez tapad. Összességében a
játék tökéletesen illeszkedik a kézbe, így jól tartja a tenyerét.

Anyag

A puha tapintású szilikon anyag fokozza a vibrátoros játék valósághű élményét. Ezenkívül tetszeni fog hipoallergén
és nem porózus tulajdonságai is, amelyek megkönnyítik a tisztítását és karbantartását.

Szín

Valósághű bézs szín meleg aláfestéssel hűen utánozza az emberi bőr árnyalatát. Boldogan hagyja magát elragadtatni
erotikus fantáziáival az idegenekkel való szexről vagy a szomszéddal vagy baráttal való szenvedélyes hármasban.

Méretek

A vibrátor közepes méretű kezdőknek és tapasztalt erotikus segédeszközök szerelmeseinek egyaránt tetszeni fog.

Teljes hossza: 20 cm
Használható hossz: 15 cm
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Legszélesebb átmérője: 3,5 cm
Legkeskenyebb átmérő: 3 cm
Herék szélessége: 6 cm
Tapadókorong átmérője: 6 cm
Súly: 304 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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