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Připínací penis King Cock M (17,8 cm)

Údržba

Připínacího penisu King Cock vám nezabere více než minutu. Z postroje
vytáhněte dildo (realistický penis) a důkladně omyjte teplou vodou s mýdlem.
Dezinfekce pomůcek dodá dildu čistotu a příjemnou vůni. Postroj důkladně
otírejte vlhkým hadříkem. Doporučujeme připínací penis uchovávat odděleně
od ostatních pomůcek. Materiály by mohly reagovat.

Voděodolnost

Dildo samotné je voděodolné. Vezměte ho do sprchy nebo vany, kde jej navíc
můžete přisát. Strapon nenamáčejte, mohl by se poničit a to by byla škoda.

Design a tvar

Dildo tělové barvy, zcela realistické, s lehce narůžovělým žaludem. Vidíte i naběhlé žilky – jako živý! Dildo má
vychytanou přísavku, která po přisátí pevně drží. Přisajte je třeba na vanu, kachličky, stolek nebo třeba na auto.
U King Cock najdete 3 silikonové upínací kroužky různých velikostí. Foremné, ale nejsou natahovací.

Materiál

Dildo z PVC plastu, který je měkký a velmi ohebný. Zdravotně nezávadný materiál, příjemný na dotek.
Původně býval postroj kožený (proto to i říkáme ve videu), ale teď už je z vinylu.

Barva

Dildo tělové barvy, strapon v černém provedení. Sexy černá barva navodí ten správný pocit dominance

Rozměry

Rozměry odnímatelného dilda:

Délka dilda bez přísavky: 17,8 cm
Průměr u žaludu: 3,5 cm
Průměr u kořene: 4,5 cm

Průměr upínacích kroužků:

Nejmenší: 3,3 cm
Střední: 4,3 cm
Největší: 5,3 cm
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Velikost postroje:

Maximální nastavitelný obvod popruhů v bocích je 150 cm, do tohoto obvodu můžete postroj pohodlně nosit.
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