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Dildo s přísavkou Natural (19 cm)

Údržba

Po každém použití jej řádně omyjte pod teplou tekoucí vodou s mýdlem. Poté
nechte oschnout. Dezinfekce pomůcek se bude taky hodit. Zbaví totiž hračku
všech bakterií a špínek, takže pápá záněty.

Voděodolnost

Protože je dildo nevibrační, můžeme je používat libovolně v tekoucí i stojaté
vodě. Ideální je tedy pro hrátky v koupelně.

Design a tvar

Realistické ztvárnění mužského penisu. Koncová část s žaludem je výrazně
rozšířená a dominuje hezký, obřezaný žalud. Plně funkční přísavka s větším
šourkem ukončuje dildo z opačné strany. Povrch celého dilda tvoří drobné
žilky, které však nejsou vyvedeny na 100%, některé menší detaily nejsou
patrné. Na povrchu jsou drobné nedokonalosti, jakoby mini-prasklinky. Je to
však obvyklé i u modelů jiných výrobců, nemají vliv na životnost dilda.

Materiál

Dildo je vyrobeno z pružné a flexibilní pryže, můžete ho snadno tvarovat do všech směrů a hned se vrací do
původního tvaru. Vyrobeno v USA z netoxických, nealergenních materiálů, plně bez ftalátů a latexu.

Po rozbalení cítíte typické aroma pryže,  každý ho vnímá jinak. Někomu voní, jinému nevoní, mrkněte se na recenze
níže). Po důkladném omytí mýdlem + vodou a pár použitím se aroma výrazně sníží. Chcete didlo bez aroma? Vyberte
si skleněné dildo, protože mezi měkčími materiály jsme zatím neobjevili žádné, které by bylo od osvědčeného
výrobce a dobře fungovalo.

V materiálu při povrchu jsou drobné bublinkya nedokonalosti. Nejsou moc vidět, nijak nevadí, ale jsou tam (jako
u většiny podobných pomůcek). Výrobce uvádí, že je materiál šetrný k životnímu prostředí a že si při jeho výrobě
užili spoustu legrace, kterou si užijete i vy při používání pomůcky. Uvidíte sami. :)

Barva

Tělová natural barva. Natural barva kůže je moderní, preferují ji spíše mladší dívky a ženy. Barva je přirozená,
upřímná a bezstarostná.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Rozměry

délka vč. přísavky: 19 cm
délka bez přísavky: 17 cm
použitelná délka: 14 cm
průměr žaludu (vrchní část): 4,2 cm
průměr střední části: 3,5 – 4 cm
průměr varlat (spodní část): 4 – 8,5 cm
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