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Roztahovací anální kolík Gaper

Údržba

Údržba zabere jenom chviličku. Anální kolík po použití opláchněte teplou vodou
s mýdlem a nechte dobře uschnout. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech
nečistot. Suchý kolík schovejte do šuplíku k ostatním erotickým pomůckám, ale
dejte si pozor, aby se materiály vzájemně nedotýkaly. Vzájemným působením
by se totiž mohly poškodit. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Anální kolík Gaper umí plavat jako o závod. Ve vodě se vás bude držet jako
klíště, proto si můžete vodní radovánky užít ve všech polohách.

Design a tvar

Roztahovací anální kolík Gaper vypadá jako otevřená tlamka masožravé květiny, která se uvnitř zadečku přirozeně
rozvine a tlačí tak na citlivé body. Pomůcka se dobře drží v ruce a po stisknutí roztahovačů vypadá jako klasický kolík
s přísavkou. Zúžená špička usnadňuje zavádění. Dostatečně dlouhá stopka kolík dobře drží v zadečku a nevypadává.

Materiál

Prémiový silikon se speciální povrchovou úpravou, díky které je kolík tak hebký, že vám to nedá a budete se jej chtít
neustále dotýkat. Při popisu nám kolík na stole sloužil jako antistresová pomůcka.

Barva

Matná antracitová barva evokuje smyslnost a přitahuje pozornost jako magnet. Na vlastních tělech jsme si ověřili, že
černá barva se pro svou praktičnost pro anální hrátky hodí nejvíc.

Rozměry

Roztahovací anální kolík Gaper má vetší rozměry, proto se hodí spíše pro pokročilé uživatele análních hraček nebo
pro milovníky análních hrátek, kteří se chtějí posunout na další metu. Není to hračka pro začátečníky.

Délka kolíku: 9,5 cm
Použitelná délka kolíku: 8 cm
Šířka zavřeného kolíku: 4 cm
Šířka otevřeného kolíku: 8,5 cm
Délka stopky: 2,5 cm
Průměr stopky 1,8 cm
Délka oválné přísavky: 6 cm
Šířka oválné přísavky: 4,2 cm
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Hmotnost: 74 g
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