G-bod je malý poklad ukrytý v ženském lůně.
Vězte, že věnovat mu veškerou pozornost
je to nejlepší co pro sebe můžete udělat.

ELLA / OLGA NÁVOD PRO UŽIVATELE

kud je v textu zmiňován objekt ELLA, je vše totožné i pro mod
Pokud
model
A.
OLGA.
em Vám k vlastnictví ELLA, předmětu pro potěšení.
otě
Blahopřejeme
Dřílíže seznámíte se svou ELLou , věnujte prosím
ros chvíli inve než se blíže
de
formacím uvedeným
v Návodu pro uživatele.

ELLA je předmět pro potěšení, specielně navržený pro stimulaci Gbo přičemž je jeho druhý konec stvořený pro tradiční milostné
né
bodu,
ry. Pro dosažení maximálního vzrušení a uspokojení, doporučuječuj
hry.
uží ELLA v kombinaci s LILY / NEA / YVA, jimiž můžete
ete stime užívat
at Váš
V klitoris a dosáhnout tak nebeských výšin.
mulovat
o hhračky Vám
Neskutečněě jjemný a hladký povrch a oba konce této
áva Vaše tělo a plně uspokojovat všechny
hny Vaše touhy.
umožní poznávat
ena pouze jako hračka pro dospělé.
é.
ELLA je zamýšlena

Výběžek pro
stimulaci G-bodu
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Bod rozkoše
koš
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POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ ELLA

TIPY A TRIKY

Díky
Vám
íky Vaší hračce ELLA si můžete užívat podle nálady. Umožní Vá
vě naprosto odlišná zakončení. Zaveďte výběžek pro stimulaci
imu
to dvě
du na správné místo – tak aby směřoval a dotýkal se vrchní
G-bodu
šeh lůna. Tlak na G-bod vyvíjejte tak aby Vám to bylo přístěny Vašeho
oho
oše je umístěn
jemné a pohodlné.
Dále už záleží jen na Vás. Bod rozkoše
na opačném kon
konci a je navržen pro obvyklé použití.

Oba konce hračky ELLA se liší, aby Vám poskytly to, na co mát
máte
vna chuť. Nebojte se experimentovat a vyzkoušejte obě zak
zrovna
zakončení. Zjist
Zjistíte tak čemu Vaše tělo dává přednost a navíc see vy
vyhnete
běžnémuu st
stereotypu.
ení na zádech /
Uvolněte se a vyzkoušejte nejrůznější polohy: ležení
vid při které Vám ELLA dokážee nnejlépe vyhovět.
břiše, dřep - uvidíte,
říst
oha
V kombinaci s přístroji
LILY / NEA / YVA obohatíte
svou rozkoš
o stimulaci klitorisu.
OLGA je vyrobena z ryz
ryzí oceli nebo po
pozlacená 18ti karátovým
eln pro tyy z Vás, které dokážou využít
zlatem. To ji činí neodolatelnou
o zahřátí,í d
smyslnosti žáru a mrazu. Pro
držte Vaši OLGU pár minut
ukou. Pro ochlazení ji umístěte do ledničky a ponechte ji tam d
v rukou.
dod teplota nebude splňovat Vaše představy.
kud
kud
ud jste již vzrušená, G-bod snadněji najdete a je mnohem ccitliPokud
ojt pro začátek
ačá použít i jiný přístroj pro
vější na dotyk. Proto se nebojte
O.
potěšení z produkce LELO.
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itřn orgasmu ejakulují,
ují, jiné ne. Nezalekněte
Některé ženy při vnitřním
řeci naprosto jiné.
se, každé tělo je přeci
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SPECIFIKACE

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST
Živo
ávn
Životnost
Vaší ELLA prodloužíte, pokud se o ni budete správně
at. LELO Vám doporučuje nepoužívat lubrikanty na báz
starat.
bázi siepk
likonu,, to by mohlo porušit povrch - mohl by se stát lepkavým.
dně jsou lubrikanty na bázi vody. Pokud chcete
cet použít
Nejvhodnější
prv na malé
lubrikant zalo
založený na silikonu, vyzkoušejte ho nejprve
části hračky. Ja
Jako lubrikanty nikdy nepoužívejte kré
krémy na ruce
nebo masážní ole
oleje.
Vaši ELLA omyjte vžd
vždy před i po každém pou
použití horkou vodou
ýdl
níke či utěrkou. K čiša antibakteriálním mýdlem,
osušte ji ručníkem
hol, benzín nebo ac
tění nepoužívejte alkohol,
aceton.

Prohlášení
uto nezodpovídají a ne
LELO ani jeho distributoři
neručí za používání přístroje rozkoše.

m slunci a nevystavujte ji praNenechávejte Vaši hračku na přímém
orku. Skladujte ji mimo hračky a jiné ma
chuu a extrémnímu horku.
matey.
riály.

Model nesmí být měněn za úúčelem zd
zdokonalení bez předběžného
ozornění.
upozornění.
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008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
© 2008
ED
NAVRHLA A VYVINULA LEL
LELO SWEDEN.
SESTROJILA LELO CLR.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
FunConcept
s.r.o. poskytuje na ELLA záruku v trvání DVOU LET
od
unC
To
dataa ná
nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo va
vadou
materiálu.
álu Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost
nos FunConceptt s.r
s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uváženíí vý
výrobek bezplatně.
Záruka platí jenn p
při předložení příslušného dokladu
du (tj. vyplněného
registračního formuláře
nebo stvrzenky o nákupu),
mu
upu z nějž vyplývá,
že datum reklamacee sp
spadá do záruční lhůty.
Záruka není platná, pokud
oku je závada způsobena
ben neúmyslným poškozením, nesprávným použitím
péče.
žití nebo zanedbáním
dbá
Z hygienických důvodů nemůže
mů FunConcept
onc s.r.o. akceptovat vrácené zboží nebo provádět výměnu
mě ELLA
A z jiných než výše uvedených
důvodů,
vodů, jakmile došlo k rozbalení.
rozba
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VÝŠE
ZÁŠE
E UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE Z
KONNÁ PRÁVA.

www.lelode
www.lelodesign.cz

FunConcept s.r.o.
acto LELO a Je Joue
Distributor značek Fun Factory,
pro Českou a Slovenskou
ou rrepubliku
77
Tel.: +420 777 162 877
esin
E-mail: info@lelodesing.cz
www.funtoys.czz
sign
www.lelodesign.cz
onc
www.funconcept.cz
oue
www.jejoue.cz

STE TAKÉ
ZKUSTE
DALŠÍ ZN
ZNAČKY
UOV
DISTRIBUOVANÉ
EP S.R.O.
FUNCONCEPT

Co
FunConcept
s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česk
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955
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