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Venušine guličky Feel Silicone II + darček Toybag

Údržba

Trochu náročnejšiu údržbu vodotesných guličiek sa rýchlo naučíte. Po každom použití pomôcku
namydlite a opláchnite pod prúdom teplej vody. Odporúčame si pri čistení vziať na pomoc
tvárovú alebo zubnú kefku s jemnými štetinkami, aby ste dôkladne vymyli zvyšky lubrikačného
gélu z prelisov srdiečok. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku aj tých najmenších,
mikroskopických nečistôt, ktorých by ste si voľným okom nevšimli. Nakoniec pomôcku osušte,
plastové guličky vsuňte späť do ich silikónového kabátika a uložte ich do krabičky alebo
textilného vrecka. Pretože len pri oddelenom skladovaní zamedzíte tomu, aby na seba
jednotlivé pomôcky z rôznych materiálov reagovali a poškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Pomôcka je vodotesná. Ženy si s ňou preto vychutnajú vzrušujúce plávanie v bazéne. Venušine
guličky ale využijete tiež pri predohre vo vírivke alebo vo vani plnej peny.

Dizajn a tvar

Venušine guličky pôsobia hravo a nabáda k horúcim experimentom. Tvarom pripomínajú 2
pingpongové loptičky s prelismi tyrkysových srdiečok. Obe guličky spája širšia, elastická šnúrka
zo silikónu, ktorou zakončuje širšia stopa pre lepšie vytiahnutie. Páčia sa nám tiež kruhovité
drážky na bokoch oboch guličiek, ktoré pomáhajú udržať pomôcky vo vnútri vagíny. Celkovo sa
hračka dobre drží v ruke a ľahko sa s ňou manipuluje.

Materiál

Táto erotická a zároveň zdravotná pomôcka sa vyrába z hladkého silikónového materiálu, ktorý je na dotyk hladký
ako sklo. Tento materiál sa často využíva aj v lekárstve kvôli jeho neporéznym a hypoalergénnym vlastnostiam,
vďaka ktorým sa ľahko čistí a udržuje. Tyrkysové guličky, vykukujúce cez srdiečkové prelisy, sú z kvalitného ABS
plastu, ktorý sa vyznačuje svojou odolnosťou a schopnosťou intenzívne prenášať vibrácie.

Farba

Kombinácia sýto ružovej a svetlo tyrkysovej farby púta pozornosť a prebúdza v nás túžbu po rozmaznávaní. Každá
chvíľka s Venušinými guličkami Feel Silicone II sa preto premení na bezstarostnú jazdu na horskej dráhe, počas ktorej
si vychutnáte nové pocity vzrušenia.

Rozmery

Guľôčky svojou veľkosťou parádne zaplnia a pri nosení intenzívne dráždia.

Dĺžka vr. stopky: 16,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dĺžka bez stopky: 9 cm
Priemer guličiek: 3,5 cm
Dĺžka spoja medzi guličkami: 1 cm
Hmotnosť: 73 g

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.

Dovozca a výrobca

Ružový slon s.r.o., Výstavná 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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