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Clear Jack maszturbátor

Karbantartás

A maszturbátor karbantartása vízállóságának köszönhetően néhány percet
sem vesz igénybe. Elég, ha minden játék után langyos vízzel lemosod és
hagyod megszáradni. De soha ne fordítsa ki, mert kárt tesz magában.
Segédeszközök fertőtlenítése nem szabad elhanyagolni. Csak ennek
köszönhetően nem kell megosztania az erotikus eszközét hívatlan
vendégekkel. És hogy teljes legyen a maszturbátora gondozása Művaginák és
maszturbátorok ápolása mindent kínál, amire szüksége lehet.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Kárt
tenne magának.

Vízállóság

A maszturbátor vízálló. Tehát vigye magával a fürdőbe, vagy tegye
kellemesebbé a reggeli zuhanyozást egy frissítő orgazmussal.

Design és alak

A maszturbátor nem feltűnő hengeres formája átlátszó színben üvegalagútnak tűnik. Mérete tökéletesen illeszkedik a
kézbe. Mindkét oldalon nyílást találunk. Az egyik valamivel nagyobb, és a hüvelybemenetet szimulálja, míg a másik,
kisebb és keskenyebb, beszűkült végbélnyílást idéz elő.

Anyag

A TPE anyag rugalmasságot és tartósságot biztosít a maszturbátornak. Bármilyen péniszmérethez alkalmazkodik, és
még a vad játékokat is képes kezelni.

Szín

Az átlátszó szín felébreszti a fantáziáját és a vágyat, hogy a készülék átlátszó kialakításán keresztül a felpumpált
péniszre nézzen. Ennek köszönhetően vad játékokra vágysz párban vagy egyedül.

Méretek

Maszturbátor Clear Jack Tetszik kompakt méretével, aminek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a kézbe, és minden
hátizsákba vagy bőröndbe elfér.

Teljes hossza nyugalomban: 12,4 cm
Teljes hossza kinyújtva: 23 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
mailto:hello@sexyelephant.hu
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Legszélesebb része nyugalomban: 6,8 cm
Legkeskenyebb rész nyugalomban: 4,9 cm
Teljes szélesség nyújtva: 10 cm
Nagyobb nyílás szélessége: 3,3 x 1,7 cm
Kisebb nyílás szélessége: 1,5 cm
Súly: 179 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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