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LateX kalhotky s nafukovacím dildem Verona

Údržba

Před oblékáním poprašte vnitřní stranu prádla latexovým práškem
(pudrem) – ulehčí oblékání a chrání oblečení před poškozením jako je
roztržení apod.
Čištění provádějte pouze speciálním latexovým čistícím prostředkem
nebo v čisté vlažné vodě bez přidání pracího prášku.
Jemným vlněným hadříkem vytřete do sucha. Opakované mytí a vytření
do sucha zvyšuje lesk. V případě, že si přejete ještě vyšší lesk, použijte
latexový sprej.
Péče o latexové pomůcky se postarají o to, aby zůstal latex ještě dlouhé
roky v perfektním stavu.

Materiál

Přírodní velmi pružný a zároveň pevný materiál – hladký z vnější i vnitřní strany.
Po vyndání kalhotek z obalu se nelekněte – vypadají totiž na první pohled jako matná guma. Aby získaly svůj
atraktivní lesklý vzhled, nastříkejte povrch speciálním sprejem. Ke snadnějšímu oblékání a svlékání
doporučujeme vnitřní stranu latexového prádla poprášit pudrem.
Případné slzy na povrchu materiálu jsou dány způsobem výroby, a proto se nejedná o jakostní vadu. Běžně to
ale ani nepoznáte. Latex je extrémně pružný, ale dá se rovněž lehce poškodit. Proto byste se měli vyvarovat
kontaktu prádla s ostrými předměty (např. vlasové sponky, šperky, nehty).
Materiál má typické aroma podobné gumě – někdo ho miluje, druhému zase příliš nevoní. K latexu prostě patří,
latex bez typické vůně by byl jako slon bez chobotu.

Barva

Černá – po naleštění vysoce lesklá.

Rozměry

Nafukovací penis je stejný u všech velikostí kalhotek:

Délka penisu: 12 cm
Průměr nenafouknutého penisu: 3,5 cm

Balónek je stejný u všech velikostí kalhotek:

Délka balónku: cca 8,5 cm
Průměr balónku: cca 4 cm
Délka hadičky: cca 28 cm
Průměr hadičky: cca 0,8 cm

Kalhotky – velikost S:
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a) šířka v pase: 31,5 cm
b) šířka nohavice (přes stehno): 26 cm
c) výška v boku: 9,6 cm

Kalhotky – velikost M:

a) šířka v pase: 34,5 cm
b) šířka nohavice (přes stehno): 26,2 cm
c) výška v boku: 10,2 cm

Kalhotky – velikost L:

a) šířka v pase: 38,5 cm
b) šířka nohavice (přes stehno): 27,6 cm
c) výška v boku: 11,2 cm

Kalhotky – velikost XL:

a) šířka v pase: 43,3 cm
b) šířka nohavice (přes stehno): 28,3 cm
c) výška v boku: 12,2 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

