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Oboustranné dildo Twinhead

Údržba

Díky voděodolné úpravě vám snadná údržba zabere minimum námahy. Dildo stačí opláchnout pod
proudem vlažné vody, otřít měkkým hadříkem a nechat uschnout na volném vzduchu. Dezinfekce
pomůcek 100% zbaví povrch všech nečistot. Suchou hračku uložte odděleně od ostatních erotických
hraček, které by mohly materiál dilda poškodit. Originální obal bude ideální úschovnou.

Voděodolnost

Dildo je vodotěsné, proto si vodní hrátky nadšeně užije společně s vámi ve sprše nebo vířivce.

Design a tvar

Realistický design s přesným odlitkem žaludu a výrazným žilkováním svým tvarem připomíná pravý
penis. Pomůcka se dobře drží v ruce. Díky své nadprůměrné délce bude dildo parádní pro společnou
masturbaci.

Materiál

Na dotek příjemný patentovaný PVC materiál bez ftalátů s antibakteriální přísadou Sil-A-Gel dobře
pruží a příjemně voní po gumě. Po použití lubrikačního gelu dildo příjemně klouže.

Barva

Tělová barva evokuje lidskou kůži. Při pohledu na věrohodnou kopii penisu dostanete chuť na sex.

Rozměry

Na výběr máte ze dvou velikostí dild, které parádně rozšíří sbírku hraček.

Menší velikost dilda je svými rozměry parádní pro začátečníky nebo pro ty, kterým vyhovuje klasická velikost
penisu.

Celková délka: 30,5 cm
Použitelná délka: 30,5 cm
Délka žaludu: 4,4 cm
Průměr dilda: 3,8 cm
Hmotnost: 345 g

Velké dildo s nadprůměrnými rozměry nadchne i zkušené milovníky velkých pomůcek, kteří touží po hlubokém
vaginálním nebo análním zaplnění.
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Celková délka: 47 cm
Použitelná délka: 47 cm
Délka žaludu: 5,5 cm
Průměr dilda: 4,5 cm
Hmotnost: 647 g
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