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Análny kolík Speartip

Údržba

Jednoduchú údržbu vodotesného análneho kolíka zvládnete rýchlosťou blesku.
Pred aj po každom použití pomôcku namydlete a opláchnite pod tečúcou
vodou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie k dokonalosti. Nakoniec už len
stačí análny kolík Speartip uložiť do textilného vrecúška alebo originálnej
krabičky a skladovať ho oddelene od ostatných erotických pomôcok. Rôznorodé
materiály hračiek na seba často reagujú a vzájomne sa poškodzujú.

Vodeodolnosť

Análny kolík je vodotesný. Vezmite si ho preto so sebou do vane, sprchy,
vírivky alebo bazéna a vychutnajte si rozkoš aj pri vodných hrátkach.

Dizajn a tvar

Análny kolík Speartip nám trochu pripomína dýku, pretože má klasický,
anatomický tvar, ktorý sa postupne rozširuje. Vďaka tomu sa pomôcka ľahko
zavádza. Široká pätka sa dobre drží v ruke, takže s kolíčkom môžete
jednoducho manipulovať.

Materiál

Kvalitný a na dotyk hladký silikónový materiál, z ktorého sa análny kolík vyrába, si obľúbite. Pre svoje hypoalergénne
a neporézne vlastnosti sa využíva aj v lekárenskom a kozmetickom priemysle.

Farba

Tajomná čierna farba vám otvorí bránu do sveta nových rozkoší, dlho utajovaných fantázií a splnených prianí.

Rozmery

Z dvoch veľkostí si vyberú začiatočníci aj skúsení milovníci análnej rozkoše.

Malý análny kolík:

Celková dĺžka: 8,8 cm
Použiteľná dĺžka: 7,2 cm
Priemer v najširšej časti: 2,7 cm
Šírka pätky: 4,7 cm
Priemer pod pätkou: 1,4 cm
Hmotnosť: 40 g
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Veľký análny kolík:

Celková dĺžka: 12 cm
Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
Priemer v najširšej časti: 4 cm
Šírka pätky: 6,9 cm
Priemer pod pätkou: 2 cm
Hmotnosť: 99 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
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