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Připínací penis Pipedream King Cock (17,8 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného strap-on dilda zvládnete levou zadní. Po každých hrátkách
ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným
ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví povrch hračky všech bakterií, kterých
byste si všimli jen pod mikroskopem. Případné nečistoty z popruhů otřete
navlhčeným hadříkem. Suchý set uložte do originální krabice nebo textilního
pytlíku, aby se nedotýkal ostatních hraček v šuplíku. Různorodé materiály na
sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Dildo má vodotěsnou úpravu. Proto ho po sejmutí z postroje přilepte třeba na skleněné dveře sprchového koutu a
vychutnejte si sólo nebo partnerské hrátky pod tekoucí vodou.

Design a tvar

Strap-on sada působí bytelným a nadčasovým dojmem. Realistické dildo s výrazně tvarovaným žaludem a žilkováním
věrně evokuje živý penis, proto potěší hlavně fanoušky realistických hraček. Široká přísavka skvěle pasuje do
postroje, ale pomůcku využijete i samostatně, protože ji spolehlivě připevníte na jakýkoliv hladký povrch. Dildo se
dobře drží v ruce a snadno se s ním při hrátkách manipuluje.

Postroj s látkovými popruhy jednoduše nastavíte podle obvodu boků a oceníte taky, že pevná čtvercová základna
postroje po utažení pásů spolehlivě drží na těle. Její důmyslný tvar navíc tlumí nárazy i při divokých hrátkách, takže
zpříjemňuje nošení strap-onu a neruší zážitek z hrátek. Díky univerzální velikosti základny pro přísavku můžete dildo
pro začátečníky vyměnit třeba za model se širším průměrem.

Materiál

Poddajný dvojitý silikon si vás omotá kolem prstu hned při prvním pomačkání, protože evokuje lidskou kůži. Při
hrátkách proto navodí realistické pocity. Pevné jádro ale udrží dildo v pozoru po celou dobu hrátek a usnadňuje taky
zavádění hračky.

Aretační spony i pevná podložka z odolného a zdravotně nezávadného ABS plastu odolává mechanickému poškození
a prodlužuje životnost postroje. Popruhy vyrobené z příjemně hladké polyamidové látky neodírají kůži.

Barva

Tělová barva dilda hezky kontrastuje s dominantní černou barvou postroje. Tato smyslná kombinace ve vás vyvolá
touhu po splnění tajných erotických fantazií.
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Rozměry

Menší průměr dilda doporučujeme i začátečníkům.

Celková délka dilda: 17,8 cm
Použitelná délka dilda: 15,2 cm
Minimální průměr: 3,5 cm
Maximální průměr: 3,7 cm
Průměr přísavky: 8 cm
Hmotnost: 250 g

Rozměry postroje
Díky nastavitelným řemínkům postroj pasuje na obvod boků od 61 cm do 137 cm. 

Rozměry základny postroje: 13 cm x 14 cm 
Výška základny postroje: 5 cm
Průměr základny pro přísavku: 8,6 cm
Hmotnost postroje bez dilda: 165 g
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