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Silikónové dildo s prísavkou Hot Pink (18 cm) + darček
Toybag

Údržba

Vodotesné dildo vás pri údržbe veľmi nezdrží. Pred aj po každej akcii ho opláchnite
pod tečúcou vodou s kvapkou mydla a osušte jemným uterákom. Dezinfekcia
pomôcok sa postará o zvyšok očisty. Suchú hračku uložte na tmavé miesto
oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba materiály nemohli reagovať a
poškodiť sa. Super bude originálny obal alebo textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnej úprave si s dildom vychutnáte orgazmus aj pod vodou. Hupnite s
ním do vane, vírivky alebo bazéna a užite si s polovičkou netradičné a dráždivé
chvíľky.

Dizajn a tvar

Dildo pôsobí hravým dojmom a svojim tvarom pripomína vztýčený ukazovák.
Zahnutá špička skvele dráždi bod G a výrazné vrúbky po tele dilda skrátia cestu k
orgazmu začiatočníčkam aj dračiciam. Hračka sa dobre drží v ruke a široká
prísavka spoľahlivo drží v strap-one aj na hladkých povrchoch.

Materiál

Zamatovo hebký a pružný silikón sa rýchlo zahreje na teplotu ľudského tela. Dildo sme v našej slonej kancelárii
pripevnili na stôl, stále ho hladili a stláčali ako antistresovú loptičku.

Farba

Ružová farba evokuje radosť, nehu a hravosť. Nechajte sa uniesť vlnou pozitívnej energie.

Rozmery

Dildo s prísavkou Hot Pink by sme prirovnali k bežnej veľkosti penisu, takže svojimi menšími rozmermi ozdobia
zbierku pomôcok aj začiatočníkom.

Celková dĺžka: 18 cm
Použiteľná dĺžka: 16,5 cm
Priemer dilda: 4 cm
Priemer prísavky: 7,5 cm
Hmotnosť: 241 g
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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
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