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LateX slipy s análnym kolíkom Mikael

Údržba

Aby vám latexové slipy vydržali krásne čo najdlhšie, venujte im dôkladnú
starostlivosť. Po hrátkach model prepláchnite v čistej vode s kvapkou jemného
mydla a osušte jemným uterákom, ktorý nepúšťa chĺpky. Potom slipy zaveste
na nekovové ramienko a nechajte ich uschnúť pri izbovej teplote. Dezinfekcia
pomôcok zbaví nafukovací análny kolík všetkých nečistôt a baktérií.
Starostlivosť o latexové pomôcky zaistí, že si latexový materiál udrží svoj
parádny lesk, a postará sa aj o to, aby sa záhyby k sebe neprilepili.

Nikdy latexové oblečenie nesušte na kúrenie ani na slniečku a vyhnite sa
oblúkom žehličke a sušičke bielizne. Vysoké teploty aj UV žiarenie latexu
škodia. Suché slipy uložte do čierneho igelitového vrecúška oddelene od
ostatných erotických hračiek, aby na seba rôznorodé materiály nemohli
chemicky pôsobiť a poškodiť sa.

Dizajn a tvar

Slipy Mikael pôsobia dominantným dojmom, ktorý umocňuje integrovaný nafukovací análny kolík v tvare slzy.
Nafúknete ho pomocou hadičky od pumpovacej pištole, ktorú ľahko naskrutkujete na vonkajší kovový ventil kolíka
podobne ako pri dofukovaní pneumatiky pri bicykli. Po nafúknutí pomôcky hadičku odskrutkujete a na závit
naskrutkujete plastovú krytku, aby z hračky neunikal vzduch.

Materiál

Úžasne lesklý latexový materiál slipov aj nafukovacieho dilda vás očarí svojou pružnosťou a hladkým povrchom.
Prípadné slzy na povrchu materiálu, ktoré by ste si pravdepodobne voľným okom nevšimli, sú spôsobené procesom
výroby. Nejedná sa preto o akostnú vadu. Latex môže u niektorých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Pokiaľ na koži
objavíte podráždenie alebo vyrážku, vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára.

100% prírodný latex

Farba

Lesklá čierna farba nažhaví milovníkov fetish hier, ktoré latex priťahuje ako magnet.

Rozmery

Slipy sa prispôsobia postave, ale pred výberom správnej veľkosti pánom odporúčame, aby sa pre istotu premerali.
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Obvod v páse: 74–81cm
Obvod cez boky: 90-91cm

M

Obvod v páse: 82–89 cm
Obvod cez boky: 98–105 cm

L

Obvod v páse: 90–99 cm
Obvod cez boky: 106–113 cm

XL

Obvod v páse: 100–109 cm
Obvod cez boky: 114–121 cm

 

Veľkosť análneho kolíka:

Dĺžka kolíka: 12 cm
Priemer kolíka: 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.
• 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

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

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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