
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

Svietiaca sada na odliatok penisu CloneBoy

Údržba

Po vytvorení je odliatok vodotesný, takže vám jeho údržba zaberie len chvíľočku. Stačí,
keď ho po každej akcii dildo namydlíte a opláchnete prúdom teplej vody. Dezinfekcia
pomôcok potom dotiahne čistenie k 100% dokonalosti. Potom už stačí len erotickú hračku
uložiť do krabičky alebo textilného vrecúška a skladovať ju oddelene od ostatných
pomôcok. Zabránite tak tomu, aby na seba jednotlivé materiály hračky reagovali a
poškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Vyrobené dildo je plne vodotesné. Môžete s ním preto vyčíňať v sprche, vo vani alebo tiež
vo vírivke. Fantázii sa medze nekladú.

Dizajn a tvar

Po vytvorení vlastného dilda sa môžete kochať pohľadom na vernú kópiu svojej alebo
partnerovej mužskej pýchy, ktorá skvele padne do ruky a ešte lepšie vkĺzne do vagíny
alebo análika.

Materiál

Odliatok si vyrobíte zo silikónovej hmoty, takže vaše dildo bude na dotyk hebké, jemné a pritom odolné. Nám sa na
silikóne hlavne páčia jeho hypoalergénne a neporézne vlastnosti.

Farba

Hráškovo zelená farba po nasvietení svieti ako svetluška. Prebudí tak vo vás vaše hravé ja, ktoré túži po zábave,
maznaní a vzrušení.

Rozmery

Valec, ktorý slúži najskôr ako obal výrobku, je veľmi veľký. Preto sme ho pri testovaní najskôr rozstrihli a potom
zlepili k sebe lepiacou páskou.

Dĺžka valca: 23,6 cm
Šírka valca: 7,9 cm
Hmotnosť silikónu: 250 g
Hmotnosť jedného vrecka tuhnúcej hmoty: 78 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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

Inštrukčný manuál

Návod na prípravu:

Vyprázdnite valec, ktorý slúži ako obal. Spočítajte dĺžku stoporeného penisu + 5 cm. Odstrihnite prebytočnú
dĺžku valca.
Rozstrihnite valec a zlepte ho tak, aby mal priemer 6 cm. Použite lepiacu pásku, ktorá je vodeodolná, aby sa
vám valec nerozlepil uprostred procesu.
Pásku nalepte tiež na ostrý odstrihnutý koniec.
Nasaďte čierny gumový návlek na jeden koniec valca. Pozor na roztrhnutie!
Upravte návlek tak, aby bol natiahnutý 6 cm na valci a jeho otvor bol uprostred.
Stoporte penis a opatrite ho erekčným krúžkom.
Cez návlek vložte penis do vojne.
Do misky nasypte jedno vrecko 3D gélu (zatiaľ v prášku) a prilejte 0,5 litra vody s teplotou 18 °C, podľa našich
testeriek je vhodnejšia o trochu teplejšia voda, pretože inak sa môže stať, že penis po takom šoku klesne.
Po kontakte s vodou začne gél tuhnúť. Gél stuhne do 3–4 minút. Snaže sa teda konať rýchlo. :)
Rozmixujte vodu s gélom, aby vznikla rovnorodá pasta. Je dôležité naliať gél do valca do dvoch minút od
kontaktu gélu s vodou.
Pridržujte valec a rovnomerne do neho nalievajte gél.
Pokiaľ sa penis dotýka stien valca, môžete nádobu otočiť alebo prstami presuňte penis do stredu.
Počkajte, kým 3D gél nezatuhne.
Povoľte alebo zložte erekčný krúžok a vytiahnite penis z formy.
Položte valec s formou vertikálne, aby forma smerovala hore nohami.
Nasaďte si rukavice a dôkladne miešajte silikónovú hmotu po dobu jednej minúty.
Opatrne nalejte tuhnúcu zmes do nádoby so silikónovou hmotou a vyhnite sa striekancom.
Akonáhle silikónová hmota absorbuje tuhnúcu látku, začnite miešať dôkladnejšie a rýchlejšie po dobu dvoch
minút.
Silikón začína tuhnúť po 2–3 minútach. Po 2 minútach miešania naplňte formu silikónovou hmotou.
Silikónovú hmotu nechajte tvrdnúť 24 hodín.
Opatrne odstráňte z formy a môžete odstrihnúť prebytočnú hmotu.
Dôkladne umyte vodou a mydlom.
A teraz hurá do akcie! :)
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