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Skleněné dildo Arts Clair Bleu (17 cm)

Údržba

Údržba je snadná, nevyžaduje žádnou speciální péči. Dildo je plně voděodolné. Před i po
použití jej doporučujeme důkladně omýt teplou vodou a mýdlem a nechat oschnout. Sklo
je neporézní materiál a stačí když jej umyjete pod vodou, ale kdybyste měli pocit, že to
nestačí, Dezinfekce pomůcek pomůže udržet vaši hračku 100% čistou.

Design a tvar

Dildo Arts Clair Bleu má mírně zahnutý tvar. Celé je zdobené modrými spirálkami,
zakončené výrazným žaludem. Z jedné strany je do žaludu protlačeno „obrácené“
písmeno „V“. Patka ve spodní části krásně zapadá mezi prsty, takže usnadňuje zavádění
a celou manipulaci. Zároveň na ní dildo dobře stojí.

Materiál

Už na první dotek si ho zamilujete. Hlavní složkou dilda je nealergenní, ručně vyráběné,
tvrzené sklo. To se vyrábí kalením. Nahřívá se na 620 °C a následně se prudce ochladí.
Díky tomu získá pevnost a odolnost proti nárazům. Hypoalergenní sklo je neporézní a
bezpečné, při správné péči vydrží celé věky. I když náraz z výšky na kachličky už by
nemuselo přežít.

Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, když jím partnerku dráždíte – sklo je tvrdý materiál, který neodpouští tak, jako
silikon. Je dobré při prvních hrátkách s touto hračkou „komunikovat“ a vnímat partnerku, jestli jí místo příjemných
pocitů nepřivádíte díky tvrdosti pocity bolestivé.

Barva

Průhledné dildo je zdobené nebesky modrými spirálkami

Rozměry

Délka celého dilda: 17 cm
Délka bez patky: 15,5 cm
Průměr žaludu: 3,5 cm
Průměr dilda: 2,7 cm
Průměr patky: 4,2 cm
Hmotnost: 230 g
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