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Vibrační anální kolík Classic

Údržba

Nafukovací kolík není voděodolný a protože jde o multifunkční pomůcku
(nafukování, vibrace), doporučujeme opatrnost při používání i údržbě. Anální
kolík je odolný tělním sekretům, nicméně namáčení celé pomůcky ve vodě není
vhodné. Samotný kolík bez části, kde jsou napojeny drátky, můžete s větší
opatrností opláchnout pod teplou tekoucí vodou, lépe je však kolík pouze
čistit vlhkým hadříkem. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky – perfektní
pomocník k údržbě vašich hraček. Hlavně dávejte pozor při střídavém
používání análním a vaginálním – maximální hygiena je naprosto nutná.

Design a tvar

Tvar tohoto análního kolíku je standardní, tedy kónický. Spodní rozšířená část je zakončena patkou k lepšímu
uchopení. Patka chrání i před uvíznutím v konečníku. Vrchní zúžená část je zakulacená pro bezbolestné a snadné
zavádění. Nafukovací kolík je menší velikosti(rozměry jsou uvedeny níže). Při nafouknutí se zvětšuje především
středová část. Tlak na sliznici je pozvolný, jeho intenzita je přímo úměrná počtu stisku balónku. Po nafouknutí není
úplně souměrný, mrkněte se na fotky. Ono v přírodě není úplně souměrného skoro nic (podívejte se na svůj obličej
nebo prsa). :)

Materiál

Materiál (měkčená guma) se ve vyfouklém stavu zdá na dotek tvrdý a pevný
Po nafouknutí balónkem je kolík velmi měkký a příjemný, přitom pevný základ zůstává, pouze kolem něj se
vytvoří pružná a měkká bublina, která netlačí (viz. fotky).

Barva

tělová – natural (černé provedení již není v nabídce)

Rozměry

Délka anál. kolíku: 12 cm
Délka bez patky: 9,5 cm
Délka nafouknutého kolíku: 10 cm
Průměr nafouknutého kolíku v nejširší části: 10 cm
Průměr vrchní části: 2,1 cm
Průměr střední části: 3 cm
Průměr spodní části: 3,5 cm
Hmotnost: 248 g
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