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Nafukovací anální kolík Starter Ass Expander

Údržba

Díky voděodolné úpravě zvládnete údržbu kolíku i potmě. Stačí ho opláchnout
pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušit jemným ručníkem. Balónek,
hadičku a šroubovací ventilek otřete vlhkým hadříkem, aby se do kolíku
nedostala voda. Dezinfekce pomůcek se postará o zbytek očisty. Suchou
hračku uložte odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály
nemohly působit a poškodit se. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Anální kolík Starter Ass Expander má voděodolnou úpravu, ale k vodním hrátkám se kvůli šroubovacímu ventilku moc
nehodí, proto si užívejte roztažení zadečku třeba v ložnici.

Design a tvar

Kolík působí minimalistickým dojmem a svým tvarem připomíná tenký mikrofon. Mačkací balónek pohodlně padne do
dlaně a anální část se dobře drží v ruce. Delší hadička usnadňuje manipulaci s pomůckou. Vzduch v kolíku utěsníte
i regulujete pomocí šroubovacího ventilku.

Materiál

Silikon je hebký jako samet, proto patří mezi nejoblíbenější materiály erotických pomůcek. Pro své antialergenní
vlastnosti se často používá i ve zdravotnictví. Šroubovací ventilek z odolného kovu spolehlivě utěsní vzduch.

Barva

Černá barva působí dráždivě a u análních pomůcek se cení pro svou praktičnost. Ventilek ve stříbrném odstínu
dodává hračce elegantní nádech.

Rozměry

Menší rozměry kolíku se skvěle hodí i pro anální začátečníky, kteří chtějí pomalu posunout hranice své sexuality na
další level.

Délka kolíku před nafouknutím: 7,6 cm
Délka kolíku po maximálním nafouknutí: 20 cm
Průměr kolíku před nafouknutím: 1,9 cm
Průměr kolíku po maximálním nafouknutí: 12,5 cm
Délka hadičky: 34 cm
Hmotnost: 63 g
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