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Roleplay sada PussyCat

Údržba

Análnímu kolíčku dopřejte po použití koupel s mýdlem. Dezinfekce pomůcek
pak dotáhne jeho čištění k dokonalosti. Nastříkejte, nechte minutku působit a
utřete. Ale dávejte pozor na ocásek. Ten se snažte nenamáčet. Při velkém
zašpinění ho otřete vlhkým hadříkem. Pokud to nepomůže, pak ho opatrně
opláchněte pod tekoucí vodou a pak ho vyfénujte. Předejdete tím jeho
pelichání. Kovovou čelenku s oušky stačí jen otřít vlhkým hadříkem a nechat
uschnout. Zase ale dávejte pozor na chlupatá ouška, která se nesmí namáčet.

Voděodolnost

Samotný anální kolíček je voděodolný. Můžete ho tak jednoduše umýt pod tekoucí vodou. Dávejte ale pozor na
kožešinku a kovovou čelenku. To jsou části, které by se neměly namáčet.

Design a tvar

Anální kolíček je anatomicky tvarovaný, proto se dobře zavádí a v zadečku netlačí. Jeho úzká špička se pomalu
rozšiřuje do kapkovitého tvaru. Z patky kolíčku roste huňatý kočičí ocásek. Čelenka s kočičími oušky je dole
zakončená gumovými pacičkami, které zabraňují otlačení. Chlupatá ouška připomínají uši roztomilých animovaných
koťátek.

Materiál

Anální kolíček se vyrábí z hebkého silikonu, který se snadno čistí. Chlupatý kočičí ocásek a ouška na čelence se šijí
z plyše. Budete mít chuť se ocáskem hladit po těle.

Barva

Temně černá barva ve vás bude evokovat sexy kostým Catwoman. Lehce narůžovělé špičky kočičích oušek vám
připomenou touhu po něžných hrátkách.

Rozměry

Čelenka v univerzální velikosti dobře padne skoro každému. Anální kolík menších rozměrů se hodí i pro začátečníky.

Anální kolík s ocáskem

Celková délka ocásku: 38 cm
Délka kolíčku: 9,3 cm
Maximální průměr kolíčku: 4,1 cm
Délka kolíčku bez stopky: 6,4 cm
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Celková délka: 47 cm

Čelenka s ušima

Uši šířka: 7,3 cm
Uši délka: 8 cm
Uši nejužší část: 2 cm
Hmotnost: 108 g
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