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Fun Factory Bück Dich dildo s plácačkou (32 cm)

Údržba

Starostlivo vyčistite hračku pred prvým použitím a po každom použití teplou vodou a
mydlom. Na čistenie erotických hračiek je parádny Dezinfekcia pomôcok .
Nastriekajte ju na dildo, nechajte dve minútky pôsobiť a utrite suchou handričkou.

Vodeodolnosť

Dildo s plácačkou je plne vodotesné.

Dizajn a tvar

Plácačka má klasický dizajn v tvare rakety. Rukoväť tentoraz nahrádza vrúbkované,
mierne zahnuté dildo. Celá hračka pôsobí majestátne.

Materiál

Príjemný a na dotyk jemný silikón snáď nadchne každého. Je hypoalergénny a
šetrný k telu. Materiál je pevný a časť na uchopenie dostatočne veľká. Plácačka
umožňuje razantné spôsob trestania.

Farba

Matne čierna, nepriehľadná. Pôsobí tajomne. K tvrdším praktikám sa parádne hodí.

Rozmery

Dĺžka: 32 cm
Dĺžka dilda (rukoväte): 16 cm
Dĺžka plácačky: 16 cm
Priemer dilda (rukoväte): 4 cm
Priemer plácačky v najširšej časti: 13 cm
Hmotnosť: 412 g

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 alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok 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.
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