
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

Análny strapless strap-on Velvet (13,5 cm)

Údržba

Údržbu vodotesnej pomôcky zvládnete aj so zavretými očami. Stačí ju po
vašom vyčíňaní opláchnuť pod tečúcou vodou s kvapkou mydla a osušiť
uterákom. Pre dokonalú čistotu sa v šuplíku hodí Dezinfekcia pomôcok, s
ktorou strap-on ľahko postriekajte. Zbavíte ho tak všetkých baktérií. Nakoniec
hračku uložte oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba ich materiály
nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Skvelý bude originálny obal alebo textilné
vrecúško.

Vodeodolnosť

Vodotesná úprava strap-onu pozýva k vodným hrám v sprche, vírivke alebo bazéne. Teplá voda uvoľní telo aj zmysly
a otvorí brány orgazmickým výšinám.

Dizajn a tvar

Análny strap-on Velvet zaujme kvalitným spracovaním a hladkým povrchom bez viditeľných spojov. Análna časť
vyzerá trochu ako tenké dildo, ktoré dobre padne do ruky a  v rozostupoch ho zdobí päť korálikov. Dvojitý erekčný
krúžok pruží, takže na penise a semenníkoch dobre drží.

Materiál

Pomôcka sa vyrába z kvalitného silikónu. Na dotyk hebký a pružný materiál je príjemný okolo penisu aj vo vnútri tela.

Farba

Čierna farba pôsobí tajomne a láka na experimentovanie. Praktické tmavé odtiene máme pri análnych hračkách
najradšej, pretože schovajú prípadné nečistoty.

Rozmery

Vďaka pružnému silikónovému materiálu sa erekčné krúžky prispôsobia akejkoľvek veľkosti mužskej pýchy. Priemer
a veľkosť guličiek poteší aj začiatočníkov.

Celková dĺžka: 13,5 cm
Priemer prvej guličky: 2 cm
Priemer poslednej guličky: 2,4 cm
Priemer prechodu medzi guličkami: 1,5 cm
Priemer krúžku na semenníky (v kľude): 5,2 cm
Priemer krúžku na penis (v kľude): 4,1 cm
Hmotnosť: 68 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.
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