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Sada vaginálnych činiek Deluxe Petite Kegel Balls +
darček Toybag

Údržba

Čistenie vaginálnych činiek vás bude baviť, pretože to zmáknete behom pár
sekúnd. Stačí, keď činku po použití namydlíte a opláchnete pod tečúcou vodou.
Dezinfekcia pomôcok sa hodí v prípade, keď si chcete byť 100% istí čistotou
pomôcky. Stačí ju nastriekať, minútu nechať pôsobiť a potom opláchnuť. Po
umytí odporúčame činky schovať zase do krabičky alebo do vrecúška tak, aby
použitý silikónový materiál nemohol reagovať s inými povrchmi pomôcok.

Vodeodolnosť

Všetky vaginálne činky Deluxe Petite Kegel Balls sú vodotesné. Môžete s nimi preto plávať v rybníku alebo len tak
relaxovať vo vani.

Dizajn a tvar

Ružové vaginálne činky sa držia osvedčeného anatomického tvaru, ktorý pripomína kvapku vody. Vďaka tomu sa
činky skvele zavádzajú aj bez použitia lubrikantu. Každú činku zdobí jemné fazetovanie. Dlhá, tenká silikónová šnúrka
je zakončená drobnou kvapôčkou. Ťahaním tak činku ľahko a hygienicky kedykoľvek vyberiete z vagíny.

Materiál

Použitý klinický silikón vás nadchne hypoalergénnymi a neporéznymi vlastnosťami rovnako ako svojim na dotyk
hebkým a jemným povrchom.

Farba

Farebná škála od nepatrne ružovej až po sýto fuchsiovú farbu vás pobozká nežným bozkom dobrodružstva a ženstva.
Zatúžite po rozmaznávaní a posúvaní vlastných hraníc.

Rozmery

Každú vaginálnu činku Deluxe Petite Kegel Balls hravo schováte do dlane.

Celková dĺžka činky: 16,1 cm
Maximálna šírka činky: 2,8 cm
Rozmery krabičky: 11 × 10 cm
Hmotnosť: 50 g, 65 g, 80 g, 95 g, 110 g, 130 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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