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Partnerské dildo Strapless Triple Game (20 cm)

Údržba

Díky vodotěsné úpravě zvládnete údržbu dilda levou zadní. Stačí ho po
hrátkách umýt teplou vodou s kapkou mýdla a osušit ručníkem. Případné
nečistoty nebo zbytky lubrikačního gelu v drážkách dilda očistěte jemnou
houbičkou. Dezinfekce pomůcek zaručí dokonalou čistotu hračky. Suché dildo
uložte do šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály
nemohly vzájemně působit a poškodit se. Ideální bude textilní pytlík nebo
originální obal.

Voděodolnost

Partnerské dildo Strapless Triple Game má vodotěsnou úpravu. Překvapte svou
polovičku a dopřejte si orgasmus třeba ve vířivce ve wellness hotelu.

Design a tvar

Dildo působí originálním dojmem a svým tvarem připomíná vztyčený ukazováček. Pomůcka se dobře drží v ruce a má
tři hlavičky pro dráždění vaginy a zadečku. Nejdelší část dilda s rozšířeným koncem slouží pro stimulaci partnera a
skvěle zpracuje prostatu nebo G-bod ženy. Prostřední vaginální část pomůcky se naopak rozšiřuje až na jejím konci.
Poslední ze tří hlaviček je nejmenší a nejužší. Skvěle se přizpůsobí anatomii análku a usnadňuje zavádění do zadních
vrátek.

Materiál

Hebký silikonový materiál si zamilujete na první dotek. Díky jeho neporéznosti se dildo taky skvěle udržuje v čistotě.

Barva

Fialová barva působí tajemně a doprovodí vás do komnaty smyslných zážitků.

Rozměry

Velikost dilda svými rozměry potěší začátečníky i pokročilé vyznavače peggingu a společných hrátek.

Celková délka: 20 cm
Délka vaginálního kolíku: 10 cm
Délka análního kolíku: 6,5 cm
Průměr vaginálního kolíku (nejširší část): 4 cm
Průměr análního kolíku (nejširší část): 2,6 cm
Použitelná délka nejdelší části: 14,3 cm
Hmotnost: 272 g
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