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Anální kolík Medium Plug

Údržba

Údržbu vodotěsného análního kolíku zvládnete rychlostí blesku. Před i po každých
hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a nechte uschnout
na volném vzduchu. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech skrytých bakterií a
zanechá ji hygienicky čistou. Stačí ji jen na pomůcku nastříkat, nechat minutu
působit a pak opláchnout. Suchý anální kolík uložte do původního obalu nebo
textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních hraček ve vašem šuplíku. Různorodé
materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Anální kolík má vodotěsnou úpravu, proto si s ním zpestřete i hrátky ve vaně plné
vody.

Design a tvar

Hračka působí něžným dojmem a trochu svým kuželovým tvarem evokuje vývrtku
na víno. Zaoblená špička i plynulé rozšíření těla usnadňují zavádění a díky zúžené
stopce anální kolík nevyklouzne ze zadečku při sexu ani při chůzi. Pomůcka se
dobře drží v ruce a manipulaci ulehčuje taky velká kulatá základna, která spolehlivě
drží na každém hladkém povrchu.

Materiál

Anální kolík se vyrábí ze zdravotně nezávadného, kvalitního TPE materiálu (termoplastického elastomeru) s neutrální
vůní, který si zamilujete pro jeho odolnost a dokonale hladký povrch. Hračka má pružné tělo s pevnějším jádrem,
které usnadňuje zavádění.

Barva

Romantická růžová barva vás naladí na něžné a procítěné hrátky. Anální kolík po nasvícení jemně světélkuje a jeho
odstín se změní z růžové na světlounce zelenou.

Rozměry

Střední rozměry pomůcky okoření stimulaci zadečku hlavně pokročilejším fajnšmekrům.

Celková délka: 13 cm
Použitelná délka: 11 cm
Minimální průměr: 1,1 cm
Maximální průměr: 4 cm
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Průměr stopky: 1,8 cm
Šířka patky: 5,6 cm
Hmotnost: 90 g
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