Informacje na temat przechowywania i czyszczenia zabawek wykonanych z silikonu.
Ważne !!
Zabawki erotyczne wykonane z silikonu trzymaj w zamkniętym pudełku, bądź torebce
ponieważ łatwo przyczepia się do nich kurz, włosy czy małe drobinki.
Czyszczenie:
Wyczyść je ciepłą wodą z mydłem, albo płynem antybakteryjnym do czyszczenia zabawek
erotycznych.
(pamiętaj jednak że preparat ten nie może być na bazie alkoholu, wysoka zawartość może
uszkodzić powłokę zabawki)
Pamiętaj aby dokładnie je osuszyć po każdym umyciu i schować do pudełka/torebki.
Lubrykanty:
Najlepszym lubrykantem
do gadżetów silikonowych
jest produkt na bazie wody.
Jeżeli nie jesteś pewny jaki dokładnie ma skład
używany lubrykant, to zrób test:
posmarujcie część spodnią zabawki (której nie wkładacie
w ciało lubrykantem.
Jeżeli powierzchnia zabawki stanie się lepka,
ciągnąca, lekko się rozpuści
nie używajcie tego lubrykanta
znaczy że jest on wykonany z silikonu
i może uszkodzić zabawkę.
Jako lubrykant można również
stosować wazelinę kosmetyczną
Najbardziej Polecamy nasze produkty z serii Wolf Cum i Wolf Lube

Information on the storage and cleaning of toys made of silicone.
Important !!
Keep sex toys made of silicone in a closed box or purse because they easily attach to dust, hair
or small particles.
Cleaning:
Clean them with warm soapy water or an antibacterial liquid for cleaning sex toys.
(remember, however, that this preparation cannot be alcohol-based, high content may
damage the toy coating)
Remember to dry them thoroughly after each wash and store them in the box / bag.
lubricants:
The best lube
for silicone gadgets
is a water based product.
If you are not sure exactly what the composition is
used lubricant, do the test:
smear the bottom of the toy (which you don't put on
in the lubricant body.
If the surface of the toy becomes sticky,
pulling, slightly dissolves
don't use this lube
means that it is made of silicone
and can damage the toy.
As a lubricant you can also
use petroleum jelly
We highly recommend our products from the Wolf Cum and Wolf Lube series

