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Análny kolík s erekčným krúžkom Ring & Plug

Údržba

Údržba vodotesného kolíka vám zaberie len chvíľku. Pred aj po každom použití
ho opláchnite v teplej vode s mydlom a osušte jemným uterákom. Dezinfekcia
pomôcok zbaví hračku aj mikroskopických zašpinení, ku ktorým počas
používania pomôcok dochádza. Suchý kolík uložte oddelene od ostatných
hračiek, aby na seba ich materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Super bude
originálny obal alebo textilné vrecko.

Vodeodolnosť

Vodotesné prevedenie análneho kolíka s erekčným krúžkom Ring & Plug poteší všetkých vodných divochov. S
hračkou si užijete sex alebo masturbáciu vo vani, bazéne alebo vírivke na wellness hoteli.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad nenápadná pomôcka ponúka efektívne dráždenie prostaty. Pružný, tenký erekčný krúžok je s
análnym kolíkom spojený plochým, elastickým a anatomicky dobre tvarovaným prúžkom, ktorý poláska pánom
hrádzu. Análny kolík sa dobre drží v ruke a pripomína kvapku vody.

Materiál

Kvalitný silikón, z ktorého sa pomôcka vyrába, je na dotyk jemný, hebký a bez viditeľných spojov. Neporézne
vlastnosti materiálu uľahčujú údržbu kolíka.

Farba

Matne čierna farba zaplní vašu myseľ šteklivými myšlienkami na análne hrátky, masturbáciu a masáž prostaty.

Rozmery

Veľkosť análneho kolíka Ring & Plug je ideálna pre mierne pokročilých začiatočníkov a poteší aj ostrieľaných
fajnšmekrov.

Celková dĺžka kolíka: 9,7 cm
Použiteľná dĺžka kolíka: 8 cm
Najužší priemer kolíka: 1,1 cm
Najširší priemer kolíka: 3,5 cm
Priemer pružného krúžku: 4 cm
Dĺžka spoja krúžku a kolíka: 7 cm
Hmotnosť: 67 g
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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
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