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Anální kolík Clear Stalactite

Údržba

Vodotěsný skleněný anální kolík nepohlcuje pachy, takže ho umyjete raz dva.
Před i po každém použití ho pečlivě namydlete a pak opláchněte pod proudem
vlažné vody. Dezinfekce pomůcek dotáhne údržbu pomůcky k hygienické
dokonalosti, protože účinně odstraní i ty nejmenší nečistoty, kterých byste si
pouhým okem nevšimli. Stačí ji jen na hračku nastříkat, nechat minutu působit
a pak opláchnout. Nakonec anální kolík osušte ručníkem a schovejte ho do
textilního pytlíku nebo krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně,
aby se jejich různorodé materiály vzájemně nedotýkaly, a tím se neničily. 

Voděodolnost

Anální kolík je vodotěsný. Zajděte si s ním proto zaplavat nebo si lehněte do
vany plné příjemně teplé vody.

Design a tvar

Křišťálově průzračný skleněný anální kolík připomíná na první pohled trochu rampouch nebo krápník. Jeho postupně
se rozšiřující buclaté tělo evokuje sněhuláka. Hranatá patka nevklouzne do zadečku, dobře se drží v ruce a usnadňuje
vytahování hračky z análku. Celkově pomůcka vypadá luxusně a moderně.

Materiál

Pevné a odolné borosilikátové sklo, které nepohlcuje pachy, je na dotek dokonale hladké a příjemné. Při hrátkách
oceníte i jeho termoregulační vlastnosti, díky kterým můžete pomůcku před použitím nahřát v teplé vodě nebo
vychladit v ledničce.

Barva

Křišťálově průhledná barva vás naladí na hrátky se zadečkem. Navnadí vás na dlouhé a pomalé rozmazlování.

Rozměry

Menší rozměry análního kolíku Clear Stalactite zaplní zadeček začátečníkům i těm, kteří nevyhledávají velké
pomůcky.

Celková délka: 10,2 cm
Použitelná délka: 8,2 cm
Minimální průměr: 1,6 cm
Maximální průměr: 3,5 cm
Délka patky: 6 cm
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Nejširší šířka patky: 4 cm
Nejužší šířka patky: 3 cm
Hmotnost: 143 g 
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