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Nafukovací anální kolík Booty Pumper

Údržba

Díky voděodolné úpravě zvládnete údržbu kolíku rychlostí blesku. Po akci ho
opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a nechte volně uschnout. Dejte si ale
pozor, aby se voda nedostala dovnitř kolíku. Hadičku a balonek neoplachujte
pod proudem vody, stačí je otřít navlhčeným hadříkem. Dezinfekce pomůcek
zbaví kolík všech bakterií a dotáhne očistu do konce. Suchou hračku uložte do
šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly
vzájemně působit a poškodit se. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Anální kolík má sice voděodolnou úpravu, ale do sprchy nebo vany plné vody ho sebou raději neberte. Do
odvzdušňovacího ventilku se může dostat voda, která by uvnitř pomůcky mohla nadělat více škody než užitku.

Design a tvar

Anální kolík působí sofistikovaným dojmem a svým tvarem připomíná raketu. Pomůcka se dobře drží v ruce a díky
velké přísavce ji připevníte na všechny rovné povrchy. Kolík můžete zvětšit mačkáním ručního balonku a tím pádem
lépe stimulovat citlivé body v zadečku.

Materiál

Neporézní silikon se dobře udržuje v čistotě a neobsahuje ftaláty ani příměsi způsobující alergické reakce na kůži.
Jeho hebkost si vychutnáte každým dotekem. Ventilek je vyrobený z odolného ABS plastu.

Barva

Černá barva působí dominantně a tajemně. Nechte se unést vášní a nahlédněte za oponu pikantnějších hrátek.

Rozměry

Menší rozměry anální kolíku Booty Pumper potěší hlavně začátečníky, kteří se ve svých zkušenostech chtějí posunout
o kousek dál.

Celková délka před nafouknutím: 11,5 cm
Průměr kolíku před nafouknutím: 3,4 cm
Použitelná délka: 8,9 cm
Délka hadičky: 35 cm
Průměr patky: 7 cm
Hmotnost: 142 g
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