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Silikónové dildo Median (20 cm) + darček Toycleaner 75
ml

Údržba

Údržba vodotesného dilda potrvá len chvíľočku. Pred aj po každom použití hračku
poriadne namydlite a opláchnite prúdom teplej vody. Aby ste si boli istí 100% čistotou
svojej pomôcky, môžete ju vydezinfikovať. Dezinfekcia pomôcok odstráni aj
mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si voľným okom nevšimli. Potom už stačí len
dildo osušiť a uložiť ho do textilného vrecka alebo krabičky, aby sa v šuplíku slasti
nedotýkalo ostatných hračiek. Rôznorodé materiály pomôcok na seba pri dotyku
chemicky reagujú a tým sa poškodzujú.

Vodeodolnosť

Vodotesnú hračku si vezmite so sebou aj do sprchy, vane alebo vírivky. Spoločná
sprcha alebo kúpeľ okorenený dildom s prísavkou sa postará o nezabudnuteľné
zážitky.

Dizajn a tvar

Dildo je na prvý pohľad na nerozoznanie od skutočného penisu. Jeho výrazný žaluď,
vráskavé semenníky, žilkovanie aj precízne zrolovaná predkožka podčiarkuje
anatomický tvar pomôcky a celkové realistické prevedenie. Páči sa nám tiež pevná a
silná prísavka, ktorá drží na každom hladkom povrchu. Celkovo hračka skvele padne
do ruky, takže sa dobre drží v dlani.

Materiál

Na dotyk hebký silikónový materiál umocňuje realistické zážitky z hier s dildom. Okrem toho si obľúbite aj jeho
hypoalergénne a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa ľahko čistí a udržuje.

Farba

Realistická béžová farba s hrejivým podtónom vierohodne napodobňuje odtieň ľudskej pokožky. S chuťou sa necháte
strhnúť svojimi erotickými fantáziami o sexe s cudzincom alebo o vášnivej trojke so susedom alebo kamarátom.

Rozmery

Stredná veľkosť dilda poteší začiatočníkov i skúsených milovníkov erotických pomôcok.

Celková dĺžka: 20 cm
Použiteľná dĺžka: 15 cm
Najširší priemer: 3,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Najužší priemer: 3 cm
Šírka semenníkov: 6 cm
Priemer prísavky: 6 cm
Hmotnosť: 304 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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