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LateX nohavičky s tromi penismi Blackie III

Údržba

Čistenie vykonávajte len špeciálnym latexovým čistiacim prostriedkom alebo
v čistej vlažnej vode bez pridania pracieho prášku. Jemným vlneným
handričkou vytrite do sucha. Opakované umývanie a vytrenie do sucha zvyšuje
lesk. V prípade že si prajete ešte vyšší lesk, odporúčame použiť latexový sprej.
Vyskúšajte sadu pre ošetrovanie latexových výrobkov. Vďaka nej zostane
Latexové bielizeň v perfektnom stave a bude sa krásne lesknúť. :)

Materiál

Nohavičky sú z pružného latexového materiálu, ktorý je hladký na povrchu i vo
vnútri. Latexový dilda príjemná na dotyk sú ale pre poriadnej baby, takže sú
tvrdá ako naozajstné penisy, aby si ženy mohli poriadne užiť.

Rozmery

Veľkosť nohavičiek: Univerzálny S – L

Obvod nenatažených nohavičiek: 35 cm (tzn. Obvod pásu cca 70 cm)1.
Obvod stredne natiahnutých nohavičiek (vhodné na bežné nosenie): 38 cm (tzn. Obvod pásu cca 76 cm)2.
Obvod maximálne natiahnutých nohavičiek (nevhodné na nosenie): 46 cm (tzn. Obvod pásu cca 92 cm)3.

Žena si môže vybrať veľkosť podľa svojej váhy. Cca od 40 – 75 kg – veľkosť S – L (univerzálna)

Veľkosť dild (penisov):

Dĺžka análneho dilda: 10 cm
Priemer vrchnej časti: 2,3 cm
Priemer spodnej časti: 3 cm
Dĺžka vaginálneho dilda: 12,5 cm
Priemer vrchnej časti: 2,7 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm
Dĺžka vonkajšieho dilda: 16 cm
Priemer vrchnej časti: 3,4 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli prípadným alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie alebo iné ťažkosti,
okamžite ho prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
Všeobecné informácie o latexe
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Výrobok je vyrobený z latexu z prírodného kaučuku, ktorý môže spôsobovať alergie. Ak sa vyskytnú telesné
príznaky alebo zdravotné problémy, okamžite vyhľadajte lekára.
• Latex je extrémne pružný, ale taktiež ho možno ľahko poškodiť. Pri manipulácii s latexom sa preto vyvarujte
ostrých predmetov ako sú napríklad sponky na vlasy, šperky, alebo aj dlhé nechty.
• Prípadné povrchové defekty, “stekliny” vznikajú výrobou a nepredstavujú výrobnú vadu.
 
Používanie latexových výrobkov
 
• Dbajte na šetrné používanie výrobku.
• Pred prvým použitím očistite výrobok podľa pokynov na ošetrovanie (viď nižšie)
• Pred nasadením jemne poprášte vnútro latexového výrobku latexovým púdrom. To uľahčí nasadenie a chráni
výrobok pred poškodeniami, ako sú trhliny atď.
• Po použití výrobok opäť pomaly zložte zo svojho tela.
 
Starostlivosť o latex
 
• Po každom použití je nutné produkt ručne vyčistiť vo vlažnej vode so špeciálnym umývacím prostriedkom alebo
jemným mydlom. Zvyšky mydla vypláchnite studenou vodou.
• Po umytí vytrite výrobok suchou mäkkou utierkou nepúšťajúcou vlákna.
• Väčšie výrobky za účelom vysušenia rozprestrite na uterák. Najprv nechajte vyschnúť vnútornú a potom vonkajšiu
stranu. Dbajte na to, aby boli kompletne vysušené zipsy, detaily a vrecká.
• Úplne vysušený výrobok pred uložením zľahka napudrujte latexovým práškom.
• Uchovávajte výrobok na čistom, chladnom a suchom mieste. Vyvarujte sa priameho slnečného svetla a silnej
vlhkosti.
• Aby nedochádzalo k chemickým reakciám, skladujte výrobok samostatne. Neskladujte ho s inými výrobkami z
odlišných materiálov.
• Pokiaľ si prajete silný lesk, odporúčame sprej na latex.
(Pozor: Nebezpečenstvo pošmyknutia v dôsledku rozprášenej hmly.)

Informácie o likvidácii odpadov

• Obalový materiál nevyhadzujte a odovzdajte ho na recykláciu.
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