
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

Silikónová násada Akuwand Tripod

Údržba

Vodotesnú násadu umyjete počas minútky. Stačí, keď ju po každom použití namydlíte a
starostlivo opláchnete prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých
nečistôt. A to aj tých, ktorých by ste si všimli až pod mikroskopom, ako si privlastňujú vašu
erotickú pomôcku. Potom už stačí len násadu utrieť uterákom alebo handričkou a suchú ju
vrátiť do pôvodného obalu alebo textilného vrecka. Všetky erotické pomôcky by ste mali
skladovať oddelene, aby sa jednotlivé materiály hračiek nedotýkali a nepoškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Násada na masážny vibrátor je vodotesná. Môžete si ju preto vziať so sebou do vane a
premasírovať si s pomôckou stuhnuté svaly.

Dizajn a tvar

Násada na masážnu hlavicu vyzerá trochu ako chobotnica. Vďaka mäkkému silikónu sa
jednoducho nasadzuje na vibrátor a dobre na ňom drží. Jej tri guľaté, pevnejšie, výbežky
intenzívne prenášajú vibrácie a rozprestierajú ich do svojho okolia. Celkovo násada pôsobí
originálne.

Materiál

Násada sa vyrába z neporézneho a hypoalergénneho silikónu, ktorý je na dotyk zamatovo hebký a hladký ako sklo.

Farba

Elegantná čierna farba skvele dopĺňa design vibrátora AkuWand 2 a prebúdza v nás túžbu po naplnení tajných snov.
Podľahnite jej kúzlu aj vy a vydajte sa za dobrodružstvom.

Rozmery

Vďaka svojim rozmerom násada skvele stimuluje stuhnuté svaly aj erotogénne zóny.

Celkový priemer násady: 5,5 cm
Výška násady: 8,5 cm
Dĺžka výstupkov: 4 cm
Hmotnosť: 50 g

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