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Gratulujemy zakupu i dziękujemy za wybór naszej marki Premium Pleasure™. Mamy 

nadzieję, że z naszym produktem osiągniesz niesamowitą przyjemność otoczoną wysoką 

jakością i luksusem. Więcej na temat użytkowania naszego produktu znajdziesz dalej. 

 

O produkcie 

Premium Pleasure No. 1 Gold został stworzony do dostarczania niesamowitej przyjemności, 

która łączy w sobie subtelny design z wysoką ekskluzywnością. Nasze dildo zostało 

wyprodukowane z stali nierdzewnej, która jest solidna i nadaje przepiękny złoty kolor dzięki 

powłoce ze 24-karatowego złota. Premium Pleasure No. 1 Gold zostało zaprojektowane, aby 

łączyć w sobie klasyczny falliczny kształt z wysokim prestiżem. Zaokrąglona końcówka 

naszego dildo pozwoli na niezwykłą stymulację. 

 

Nasze dildo posiada specjalną nasadę, którą można odkręcić. Dzięki temu uzyskasz dostęp 

do specjalnego złączą stworzonego pod dodatkowe akcesoria marki Premium Pleasure™, 

które możesz zakupić na naszej stronie premple.com.  

 

 

 

Czyszczenie, Przechowywanie, Bezpieczeństwo 

Przestrzeganie naszych zasad zwiększy żywotność produktu oraz zachowa jego 

niepowtarzalny złoty blask. 

Przed i po każdym użyciu, dildo należy wyczyścić. Używaj do tego delikatnie nawilżonej 

chusteczki lub szmateczki dostarczonej razem z produktem. Do czyszczenia możesz używać 

płyny do konserwacji zabawek erotycznych zrobionych na bazie wody. Nigdy używaj 

środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton. 

W przypadku użytkowania możesz używać lubrykantów zarówno na bazie silikonu oraz 

wody. 

Jeśli chcesz, aby twoje dildo cały czas miał swój niepowtarzalny złoty blask używaj do 

delikatnego polerowania dołączoną ściereczkę. 

Unikaj pozostawiania Premium Pleasure No. 1 Gold w bezpośrednim świetle słonecznym i 

nie przechowuj w wysokich (powyżej 35 stopni) oraz bardzo niskich temperaturach (poniżej 5 

stopni), może to skutkować obrażeniami. Najlepiej przechowuj w zacienionym miejscu w 

dostarczonym pudełku. 

 

 

 



3 
 

 

 

Specyfikacja 

Materiały: 24-karatowe złoto / Stal nierdzewna 
Wykończenie: Błyszczące 
Średnica: 39,5 mm 
Długość: 215mm 
Waga: 500 g / z pudełkiem 1100 g  
 

 

 

 

Oświadczenie: Użytkownicy tego produktu korzystają z niego na własne ryzyko. 

Premium Pleasure ™, ani jego sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 

za korzystanie z tego produktu. 

 

Model oraz pudełko może zostać zmieniony w celu ulepszeń bez powiadomienia. 

 

 

 

 

2020 PREMIUM PLEASURE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 

ZAPROJEKTOWANE I OPRACOWANE PRZEZ PREMIUM PLEASURE. 

MONTOWANE PRZEZ PREMIUM PLEASURE. 
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Congratulations on your purchase and thank you for choosing our Premium Pleasure™ 
brand. We hope that with our product you will achieve incredible pleasure surrounded by 
high quality and luxury. You will find more about using our product below. 
 

 

About the product 
 
Premium Pleasure No. 1 Gold was created to provide incredible pleasure that combines 
subtle design with high exclusivity. Our dildo is made of stainless steel, which is solid and 
gives a beautiful golden color thanks to the 24-carat gold coating. Premium Pleasure No. 1 
Gold was designed to combine a classic phallic shape with high prestige. The rounded tip of 
our dildo will allow extraordinary stimulation. 
 
Our dildo has a special attachment that can be unscrewed. Thanks to this you will gain 
access to a special connector created for additional Premium Pleasure ™ accessories, which 
you can buy on our premple.com website. 
 

 

Cleaning, storage, safety 
 
Following our rules will increase the life of the product and retain its unique golden glow. 
The dildo should be cleaned before and after each use.  
 
Use a slightly moistened handkerchief or cloth provided with the product. For cleaning, you 
can use liquid based on water based sex toys. Never use cleaning products containing 
alcohol, gasoline or acetone. 
 
When used, you can use lubricants based on both silicone and water. 
If you want your dildo to have its unique golden glow all the time, use the included cloth to 
gently polish. 
 
Avoid leaving Premium Pleasure No. 1 Gold in direct sunlight and do not store in high (above 
35 degrees) and very low temperatures (below 5 degrees), this may result in injury. 
Preferably store in a shady place in the provided box. 
 

 

Specification 
Materials: 24 carat gold / Stainless steel 
Finish: Glossy 
Diameter: 39.5 mm 
Length: 215mm 
Weight: 500 g / with box 1100 g 
 

 

Disclaimer: Users of this product use it at their own risk. 
Premium Pleasure ™ and its sellers accept no liability 
for using this product. 
 
The model and box can be changed for improvement without notice. 
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2020 PREMIUM PLEASURE. ALL RIGHTS RESERVED. 
DESIGNED AND DEVELOPED BY PREMIUM PLEASURE. 
MOUNTED BY PREMIUM PLEASURE. 
 


