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Vibrační anální kolík Prostate Jet

Údržba

Po každém použití kolíček namydlete a opláchněte pod proudem teplé vody.
Dezinfekce pomůcek vám pomůže dotáhnout čištění ke 100% dokonalosti,
protože vás zbaví všech (i těch mikroskopických) nečistot. Stačí nastříkat,
nechat minutu působit a pak opláchnout. Pak už jen anální kolík uložte třeba do
pytlíčku nebo krabičky odděleně od ostatních pomůcek v šuplíku a těšte se na
další společnou jízdu.

Nabíjení

Anální kolík pohání jedna AAA baterie, kterou zasunete do kolíčku po
odšroubování krytu s ovládacím tlačítkem. Než to ale uděláte, musíte z dutinky
odstranit stočenou fólii, která chrání při přepravě kovové konektory uvnitř
pomůcky. Kdybyste to neudělali, tak by se anální kolík, po zasunutí baterie
dovnitř, nezapnul.

Ovládání

Jednoduché ovládání zmáknete i se zavázanýma očima. Abyste kolíček zapnuli nebo vypnuli, musíte ovládací tlačítko
podržet po dobu cca 2 vteřin. Anální kolík má jen jednu vibraci, proto při hrátkách nemusíte řešit žádné přepínání a
hledání toho nejlepšího vibračního programu.

Vibrační programy

Vibrační anální kolík Prostate Jet vás potěší pouze jedním vibračním programem, který nabízí klasickou vibraci střední
intenzity.

Voděodolnost

Vibrační anální kolík Prostate Jet je vodotěsný. Pokud si rádi dopřáváte vodní radovánky, stane se z vás nerozlučná
dvojka, která to roztočí ve vaně, ve sprše nebo i ve vířivce.

Design a tvar

Černý anální kolík s anatomicky rozšířenou špičkou pro dráždění prostaty a výraznou patkou, která připomíná kotvu,
skvěle padne do ruky. Proto se hravě zavádí a dobře drží. Z patky uprostřed vyčnívá ovládací tlačítko.

Materiál

Kvalitní silikon, ze kterého se kolík vyrábí, si zamilujete. Po jeho hladkém povrchu budete klouzat konečky prstů jako
po jemné pokožce ženského těla.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Barva

Tajemná černá ukazuje vášeň a odvahu, která rozproudí v žilách krev a povzbudí touhu k hrátkám.

Rozměry

Svou velikostí padne tak akorát do ruky a potěší každou pánskou prostatu.

Celková délka: 12,2 cm
Použitelná délka: 7,9 cm
Průměr v nejširší části: 2,8 cm
Průměr špičky: 1,5 cm
Průměr patky: 7,9 cm
Hmotnost: 69 g
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