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Silikonový STP packer Mr. Vilik (12,8 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného packeru hravě zvládnete. Po každém použití ho
namydlete a pořádně ho opláchněte proudem vody. Pokud pomůcku nemůžete
na veřejném místě omýt, pečlivě z ní vyklepejte kapky moči a otřete ji aspoň
antibakteriálním vlhčeným ubrouskem. Dezinfekce pomůcek odstraní všechny
nečistoty. I ty, kterých byste si na první pohled vůbec nevšimli. Stačí ji jen na
pomůcku nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec vždycky
packer osušte ručníkem a suchý ho pak uložte do krabičky nebo textilního
pytlíku. Dávejte pozor, aby se pomůcka při skladování nedotýkala produktů z
jiných materiálů, které na sebe při doteku chemicky reagují a poškozují se.

Voděodolnost

Packer je vodotěsný. Moč ani voda nezateče do žádných spárů, můžete proto s pomůckou pohodlně močit a pak ji
jednoduše umýt.

Design a tvar

Packer menších rozměrů s výrazně klenutým žaludem, žilkováním a vrásčitými varlaty vypadá jako opravdový penis.
Jeho realistické provedení dodá trans mužům sebevědomí hlavně při močení na veřejných toaletách. Pomůcka se
dobře drží v ruce a díky širokému vnitřnímu průměru se jednoduše čistí. Žlábek uvnitř částečně vyplněných varlat
zabraňuje přetékání moče.

Materiál

STP packer se vyrábí z kvalitního silikonu, který je na dotek hedvábně hebký a hladký jako opravdový penis. Díky
svému hypoalergennímu a neporéznímu povrchu se snadno čistí a udržuje.

Barva

Světle béžová barva umocňuje realistické provedení packeru.

Rozměry

Silikonový STP packer Mr. Vilik má fajn rozměry, díky kterým parádně padne do packer strap-onu i do ruky. 

Celková délka: 12,8 cm
Délka penisu: 10,5 cm
Vnější průměr packeru: 4,5 cm
Vnitřní průměr packeru: 3 cm
Průměr otvoru ve špičce žaludu: 0,4 x 1 cm
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Šířka varlat: 5,5 cm
Hmotnost: 129 g
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