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Anální kolík velký (12 x 6,4 cm)

Údržba

Pro lepší odstranění nečistot a zbytky lubrikantů můžete použít žínku s jemným
povrchem. Ale taková Dezinfekce pomůcek se u vás doma taky neztratí a stane
se super pomocníkem v boji proti všem fujtajblům.

Voděodolnost

Vodotěsnost je tu myšlena doslova, tento druh kolíků umožňuje skutečně
i dlouhodobé ponoření ve vodě, bez jakýchkoliv změn na materiálu. Protože
jsou tyto gelové anální kolíky vodotěsné, lze je bez obav omývat pod
tekoucí vodou, za použití mýdla či sprchového gelu (doporučujeme přípravky
antibakteriální, určené k intimní hygieně).

Design a tvar

Uprostřed širší (viz. foto), v dolní části je patka (kvůli snížení rizika uvíznutí v konečníku a také lepšímu držení).
Tento kónický tvar je skutečně promyšlený a také i praktický: Postupné rozšiřování análního kolíku směrem dolů
opatrně uvolňuje a roztahuje anální otvor, kolík pak bezbolestně a šetrně proniká dovnitř konečníku, jemně masíruje
jeho stěny a přináší žádanou stimulaci.
Tvar i pružný materiál, spolu s lubrikantem zabraňuje nepříjemným mikrotraumatům, které by při neopatrné
manipulaci mohly vzniknout. Úkolem patky je zamezení uvíznutí análního kolíku uvnitř těla.

Materiál

Středně tvrdý gelový, dá se mírně ohýbat. Tento typ materiálu se používá na výrobu různých erotických pomůcek,
u análních kolíků je pružný a měkký, přesto dobře drží tvar. To je důležité k lepšímu zavádění, aby kolík tzv.
neuhýbal. Povrch je jemný, hladký, mírně pórovitý, příjemný na dotek.

Barva

Světle růžová, poloprůhledná. Tato barva je u análních pomůcek oblíbená, snad podvědomě vyvolává pocit
něžnosti a bezpečí.

Rozměry

Délka celého kolíku: 12,5 cm
Délka bez patky (=použitelná část): 9,5 cm
Průměr spodní části: 6,4 cm
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