
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 kolík Medium Plug

Údržba

Údržbu vodotesného análneho kolíka zvládnete rýchlosťou blesku. Pred aj po
každých hrátkach ho poriadne namydlite, opláchnite pod tečúcou vodou a nechajte
uschnúť na voľnom vzduchu. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých skrytých
baktérií a zanechá ju hygienicky čistú. Stačí ju len na pomôcku nastriekať, nechať
minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Suchý análny kolík uložte do pôvodného obalu
alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných hračiek vo vašom šuplíku.
Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Análny kolík má vodotesnú úpravu, preto si s ním spestrite aj hrátky vo vani plnej
vody.

Dizajn a tvar

Hračka pôsobí nežným dojmom a trochu svojim kužeľovým tvarom evokuje vývrtku
na víno. Zaoblená špička aj plynulé rozšírenie tela uľahčujú zavádzanie a vďaka
zúženej stopke análny kolík nevykĺzne zo zadočka pri sexe ani pri chôdzi. Pomôcka
sa dobre drží v ruke a manipuláciu uľahčuje aj veľká okrúhla základňa, ktorá
spoľahlivo drží na každom hladkom povrchu.

Materiál

Análny kolík sa vyrába zo zdravotne nezávadného, kvalitného TPE materiálu (termoplastického elastoméru) s
neutrálnou vôňou, ktorý si zamilujete pre jeho odolnosť a dokonale hladký povrch. Hračka má pružné telo s
pevnejším jadrom, ktoré uľahčuje zavádzanie.

Farba

Romantická ružová farba vás naladí na nežné a precítené hrátky. Análny kolík po nasvietení jemne svetielkuje a jeho
odtieň sa zmení z ružovej na svetlunko zelenú.

Rozmery

Stredné rozmery pomôcky okorenia stimuláciu zadočku hlavne pokročilejším fajnšmekrom.

Celková dĺžka: 13 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Minimálny priemer: 1,1 cm
Maximálny priemer: 4 cm
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Priemer stopky: 1,8 cm
Šírka pätky: 5,6 cm
Hmotnosť: 90 g
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