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Anální kolík Racoon Tail

Údržba

Anální kolík dostal do vínku vodotěsnou úpravu, ale s ohledem na chlupatou kožešinku
je údržba pomůcky trochu náročnější. Při mytí kolíku ocásek schovejte do dlaně, abyste
předešli jeho zbytečnému namáčení. Kovovou část stačí opláchnout čistou vodou
s kapkou mýdla a osušit ručníkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti.
Pokud na ocásku po sexu zůstaly zbytky gelu nebo spermatu, přemáchejte kožešinku
v teplé vodě s kapkou jemného pracího gelu a následně ji lehce vyfénujte. Suchý kolík
uložte odděleně od ostatních pomůcek tak, aby na sebe materiály ostatních hraček
nemohly působit a poškodit se. Skvělý bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Kovový kolík má vodotěsnou úpravu, ale kožešinku raději zbytečně nenamáčejte. Mohla
by začít plstnatět a to by byla škoda.

Design a tvar

Anatomicky tvarovaný kolík ve tvaru kapky se dobře drží v ruce a po namazání
lubrikantem skvěle vklouzne do zadečku. Kožešinka evokující mývalí ohon působí
roztomile, přitáhne partnerovu pozornost a parádně poslouží pro furry hrátky.

Materiál

Anální kolík z hladké oceli můžete ohřát nebo zchladit. Při kontaktu s kůží si tak vychutnáte chladivou vášeň i hřejivé
teplo. Chlupatá kožešinka z polyesteru věrně napodobuje mývalí ocásek, který svůdně ozdobí zadeček.

Barva

Stříbrná barva probouzí představivost a intuici. Hnědá barva evokuje dřevo a probudí ve vás touhu prožít vzrušující
sex v přírodě.

Rozměry

Kolík má menší rozměry, proto se skvěle hodí i pro začátečníky. Jeho větší hmotnost ale uspokojí zadní dírku taky
ostříleným análníkům, kteří si chtějí při hrátkách vychutnat lepší stimulaci zadečku.

Délka kolíku i s patkou: 7 cm
Použitelná délka kolíku: 6,5 cm
Průměr kolíku: 3 cm
Délka ocásku: 25 cm
Celková délka kolíku s ocáskem: 32 cm
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Hmotnost: 159 g
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