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Masturbátor Clear Jack

Údržba

Údržba masturbátora vďaka jeho vodotesnosti nezaberie ani pár minút. Stačí,
keď ho po každej divočine umyjete prúdom vlažnej vody a necháte preschnúť.
Nikdy ho ale neprevracajte naruby, poškodil by sa. Dezinfekcia pomôcok by sa
nemala zanedbať. Len vďaka nej sa nebudete musieť o svoju erotickú pomôcku
deliť s nepozvanými hosťami. A aby ste starostlivosť o svoj masturbátor dotiahli
do konca, tak Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory vám ponúkne všetko,
čo by sa vám mohlo ešte hodiť.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte
hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na
radiátore. Poškodila by sa.

Vodeodolnosť

Masturbátor je vodotesný. Takže si ho vezmite so sebou do vane alebo si
spríjemnite rannú sprchu osviežujúcim orgazmom.

Dizajn a tvar

Nenápadný valcovitý tvar masturbátora v priehľadnej farbe vyzerá ako sklenený tunel. Svojou veľkosťou perfektne
padne do ruky. Na oboch stranách nájdeme otvor. Jeden je trochu väčší a simuluje vaginálny vchod, zatiaľ čo ten
druhý, menší a užší, evokuje zovretý análik.

Materiál

TPE materiál prepožičiava masturbátoru pružnosť a odolnosť. Prispôsobí sa akémukoľvek rozmeru penisu a zvládne aj
divoké hrátky.

Farba

Priehľadná farba vo vás prebudí fantáziu a túžbu pozerať sa cez transparentné prevedenie pomôcky na
napumpovaný penis. Zatúžite vďaka tomu po divokých hrátkach vo dvojici aj osamote.

Rozmery

Masturbátor Clear Jack poteší svojou kompaktnou veľkosťou, vďaka ktorej skvele padne do ruky a zmestí sa do
každého batohu alebo kufra.

Celková dĺžka v kľude: 12,4 cm
Celková dĺžka pri natiahnutí: 23 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/starostlivost-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Najširšia časť v kľude: 6,8 cm
Najužšia časť v kľude: 4,9 cm
Celková šírka pri natiahnutí: 10 cm
Šírka väčšieho otvoru: 3,3 × 1,7 cm
Šírka menšieho otvoru: 1,5 cm
Hmotnosť: 179 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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