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Dildo s prísavkou a semenníkmi Silicone (18 cm)

Údržba

Údržba nového maznáčika zaberie len pár sekúnd. Dildo stačí umyť teplou
vodou s mydlom a osušiť jemným uterákom. Dezinfekcia pomôcok zaručí, že
bude hračka 100% čistá. Suché dildo uložte do šuplíka rozkoše oddelene od
ostatných pomôcok, aby na seba materiály vzájomne nepôsobili a nemohli sa
poškodiť. Super bude originálny obal alebo textilné vrecko.

Vodeodolnosť

U tohto krásavca nehrozí, že ho utopíte a vďaka svojej vodotesnosti bude pre
vodné hry ako stvorený. Prisajte ho k stene sprchovacieho kúta alebo na dno
vane a užite si divokú jazdu.

Dizajn a tvar

Dildo Silicone si svojím prirodzeným dizajnom právom zaslúžilo obľúbené
miesto na slonom výslní. Realistický vzhľad pomôcky evokuje pravý penis.
Prísavka drží pevne na svojom mieste, takže sa dildo skvele hodí na
masturbáciu vo všetkých polohách.

Materiál

Príjemne mäkký a napriek tomu pevný silikónový materiál podporí chuť na sólo hrátky. Je taký hebký, že ho nebudete
chcieť pustiť z ruky.

Farba

Béžová farba evokuje ľudskú kožu a prirodzený zážitok z hry.

Rozmery

Menšie rozmery dilda sa dobre hodí pre začiatočníkov alebo milovníkov erotických pomôcok, ktorí majú radi menšie
zaplnenie.

Dĺžka vr. prísavky: 18 cm
Dĺžka bez prísavky: 16,5 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Priemer žaluďa pri špičke: 2,4 cm
Priemer žaluďa v spodnej časti: 3,2 cm
Priemer strednej časti: 3,5 cm
Maximálny priemer (pri koreni): 3,7 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Šírka semenníkov (spodná časť): 6 cm
Priemer prísavky: 6 cm
Hmotnosť: 259 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozca a výrobca

Ružový slon s.r.o., Výstavná 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697
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