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Anální kolík s kuličkou SiliconeBall

Údržba

Údržbu vodotěsného kolíku zvládnete levou zadní. Po použití ho důkladně
omyjte mýdlem a teplou vodou. Pro dosažení absolutní čistoty se hodí
Dezinfekce pomůcek, která odstraní i mikroskopické nečistoty, kterých byste si
pouhým okem nevšimli. Nakonec už jen anální kolík osušte a uložte do krabičky
nebo textilního pytlíku tak, aby se přímo nedotýkal jiných erotických hraček.
Zabráníte tak tomu, aby na sebe různorodé materiály reagovaly a
poškozovaly se.

Voděodolnost

Anální kolík s kuličkou SiliconeBall má vodotěsnou úpravu, takže s ním zažijete
vzrušující dobrodružství nejen v posteli, ale i ve vodě. Takový relax ve vířivce
se sklenkou vína a kolíčkem v zadečku patří mezi naše oblíbené páteční rituály.

Design a tvar

Anální kolík v minimalistickém provedení zaujme muže i ženy. Jeho anatomický
tvar usnadňuje zavádění a nám trochu připomíná neopracovanou sochařskou
bustu. Celkově se každá velikost kolíku dobře drží v ruce, takže s ním rychle
vklouznete do zadečku.

Materiál

Na dotek hebký silikon si zamilujete. S kapkou lubrikantu se skvěle zavádí a snadno se čistí. My jsme si jeho kvalitu
nechali ověřit u Českého státního zdravotního ústavu, který nám vydal certifikát o kvalitě a zdravotní nezávadnosti
materiálu. Mrkněte do galerie.

Barva

Tajemná černá barva svádí k objevování nových rozkoší.

Rozměry

Anální kolík ve třech velikostech potěší začátečníky, pokročilé i opravdové fajnšmekry.

Na e-shopu máme všechny velikosti erotických pomůcek sjednocené od mini, přes malou, střední, velkou, až po XL a
XXL velikost. Označení od výrobce se ale může lišit. Proto se nenechte zmást informací na účtence nebo krabičce
produktu. Dáme chobot do ohně za to, že naše rozměry v popise odpovídají reálné velikosti pomůcky, kterou jste si
objednali.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Malý:

Celková délka s přísavkou: 8 cm
Použitelná délka kolíku: 7 cm
Minimální průměr kolíku: 1 cm
Největší průměr kolíku: 2,8 cm
Rozměr oválné přísavky: 3 × 4 cm
Hmotnost: 49 g

Střední:

Celková délka s přísavkou: 13 cm
Použitelná délka: 11,5 cm
Minimální průměr kolíku: 1,7 cm
Maximální průměr kolíku: 4,2 cm
Rozměr oválné přísavky: 4,5 × 6 cm
Hmotnost: 125 g

Velký:

Celková délka s přísavkou: 13,3 cm
Použitelná délka: 11,5 cm
Minimální průměr kolíku: 4 cm
Maximální průměr kolíku: 5,5 cm
Rozměr oválné přísavky: 5,5 × 7,7 cm
Hmotnost: 198 g
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