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Dildo s přísavkou Purple II (19,5 cm)

Údržba

Vodotěsné dildo zvládnete umýt mrknutím oka. Před i po každém použití ho pořádně
namydlete a pak opláchněte vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek bude už jen pomyslnou
třešničkou na závěr čistění. Účinně odstraňuje i ty nejmenší nečistoty, kterých byste si
všimli až pod mikroskopem. Stačí ji jen na dildo nastříkat, nechat minutu působit a pak
opláchnout. Nakonec hračku osušte ručníkem a schovejte do textilního pytlíku nebo
krabičky. Doporučujeme skladovat všechny erotické pomůcky odděleně, abyste zabránili
jejich vzájemnému doteku, při kterém by spolu různorodé materiály začaly chemicky
reagovat a poškozovat se.

Voděodolnost

Dildo Purple II je vodotěsné. Můžete na něm proto rajtovat i ve vaně nebo sprše.

Design a tvar

Dildo Purple II v temně fialové barvě připoutá pozornost svým průhledným designem a
realistickým provedením. Nápadné žilkování v kombinaci s výrazně tvarovaným žaludem
intenzivně dráždí při pronikání do vaginy. Líbí se nám jeho pevné, přesto měkké a pružné
tělo, které se dobře drží v ruce. Celkově hračka působí trochu mohutně, ale svými
rozměry uspokojí všechny ženy od začátečnic až po ty nejzkušenější.

Materiál

Hračka se vyrábí z kvalitního TPE materiálu, který je pevný a přitom pružný. Dildo se proto skvěle přizpůsobí tělu v
každé poloze.

Barva

Křišťálově temně fialová barva vypadá efektně a oslní vás svou tajemnou aurou. Popusťte uzdu své fantazii a splňte
si své tajné sny.

Rozměry

Dildo se dobře drží v ruce a jeho střední velikost uspokojí začátečnice i zkušené dračice.

Celková délka: 19,5 cm
Použitelná délka: 18 cm
Nejmenší průměr: 4 cm
Největší průměr: 4,5 cm
Průměr přísavky: 6 cm
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Hmotnost: 182 g
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