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Skleněné dildo Icicles No. 28 (17 cm)

Údržba

Údržba je snadná, nevyžaduje žádnou speciální péči. Po použití jej doporučujeme
důkladně omýt teplou vodou a mýdlem a nechat oschnout. Díky neporéznímu materiálu
se dobře udržuje. Dezinfekce pomůcek zbaví dildo všech fujtajblů, které mýdlo nezabilo.
Díky patce ho můžeme postavit na stůl jako těžítko, taky se za ni dobře drží.

Design a tvar

Mírně zahnuté, na konci rozšířené v žalud. Hodí se převážně na vaginální stimulaci,
k anální ho moc nedoporučujeme – zahnutý tvar a výstupky nejsou na hluboké zavádění
stavěné. Po celé délce jsou vystouplé spirálky, které vytvářejí 8 – 9 (záleží na tom, ze
které strany se díváte) proužků ve vodorovném směru. Z jedné strany je do žaludu
protlačeno „obrácené“ písměno V. Patka ve spodní části krásně zapadá mezi prsty, čímž
značně usnadňuje zavádění a celou manipulaci. Zároveň na ní dildo dobře stojí, např. na
stole, v poliččce apod.

Materiál

Už na první dotek si ho zamilujete. Dildo je ručně vyrobeno z nealergenního
tvrzeného skla. Tvrzené (bezpečnostní) sklo se vyrábí tzn. kalením, kdy je nejprve
nahřáto na 620 °C a následně prudce ochlazeno. Díky tomu získá vysokou pevnost a
odolnost proti nárazům. V krabici je dobře zabaleno a připevněno, přepravou se
nepoškodí.

Materiál sám o sobě je spíše chladný. Před použitím doporučujeme dildo na chvíli zahřát v dlaních. Pokud ale chcete
partnerku překvapit, můžete dildo ještě více ochladit, např. vložením do ledničky. Nebo naopak zahřát tak, aby
bylo horké, např. v mikrovlnné troubě nebo ponořením do horké vody.

Rozměry

Délka: 17 cm
Průměr v nejširším místě (žalud): 3,5 cm
Průměr hlavní části: 3 cm
Hmotnost: 296 g

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

