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Anální kolík Black Diamond

Údržba

Údržba kolíku je jednoduchá. Po použití ho důkladně vymydlete v teplé vodě a
nejlépe ošetřete dezinfekcí na erotické pomůcky. Nechte oschnout a
uskladněte odděleně od ostatních pomůcek (ty se nesmí přímo dotýkat,
materiály by mohly reagovat). Diamanty sice patří do šperkovnice, ale tenhle
kousek tam raději nedávejte. Ideální je originální obal. Před každým
použitím jen opláchněte teplou vodou a můžete jít na to!

Voděodolnost

Nebojte se vzít kolík do vany, je voděodolný. Můžete si tak bez starostí užít
společnou sprchu s miláčkem. Spolu s kapkami vody se bude na vašem těle
lesknout i diamant v zadečku.

Design a tvar

Vzhled kolíku je to, co upoutá na první pohled. Krásný diamant, který se v záři
svíček bude třpytit. Vychytaný tvar, díky kterému bude kolík držet na
svém místě.

Materiál

Kolík samotný je z příjemného silikonu – na dotek tak hebký! Diamant zase z akrylu – drží jako přibitý. Díky silikonu
není kolík ani měkký (špatně se zavádí), ani tvrdý (není příjemný na nošení) a lehce se s lubrigelem zasouvá.

Barva

Matně černá s diamantem na patce. Černá barva je pro anální hračky nejlepší. Vypadá tajemně a v kombinaci
s diamantem je prostě šik.

Rozměry

Malá velikost: Decentní, začátečníci s touto velikostí nešlápnou vedle

Celková délka: 8,5 cm
Použitelný průměr kolíku: 1,1–2,8 cm (užší část na špičce kolíku se postupně rozšiřuje – fajn pro snadné
zavádění)
Rozměr oválné stopky s diamantem: 3 × 4 cm
Hmotnost: 34 g

Velká velikost: Takový macíček, který krásně vyplní análek.
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Celková délka: 11 cm
Použitelný průměr kolíku: 1,4–3,5 cm (užší část na špičce kolíku se postupně rozšiřuje – fajn pro snadné
zavádění)
Rozměr oválné stopky s diamantem: 3,7 × 5 cm
Hmotnost: 70 g
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