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Anální kolík Ripper Pleasure

Údržba

Díky vodotěsné úpravě bude údržba kolíku jednoduchá. Po akci ho opláchněte
teplou vodou s mýdlem a osušte jemným hadříkem.Dezinfekce pomůcek se
postará o zbytek očisty. Kolík pak uložte do šuplíku s ostatními hračkami,
ideálně zabalený v původním obalu nebo textilním pytlíku, aby na sebe
materiály navzájem nepůsobily a nemohly se poškodit. Před použitím stačí
proud čisté vody s kapkou mýdla.

Voděodolnost

Tento obří krasavec je vodotěsný a rád se potápí, takže ho klidně přizvěte
i k vodním hrátkám. Erotickou koupel si nechá líbit.

Design a tvar

Anální kolík nám trochu připomíná kopečkovou zmrzlinu, na které si ale smlsnou jen ti nejzkušenější análníci.
Pomůcka má oblíbený tvar kužele se třemi oválnými průměry a lehce zaoblenou poddajnou špičkou. Díky velké
koncové patce se hračka dobře drží v ruce i při své nadprůměrné velikosti.

Materiál

Zdravotně nezávadný PVC materiál bez ftalátů s hladkým povrchem usnadní zavádění kolíku. Po namazání
lubrikantem dobře klouže a je příjemný na dotek. Měkké silikonové jádro umožní lehké ohýbání nebo mačkání kolíku.
Voní po gumě.

Barva

Černá barva evokuje tajemnou noční oblohu. Zvyšuje chuť na sex a opticky zeštíhluje, ale vaši dírku neochudí kolík
ani o milimetr slasti.

Rozměry

Kolík se pyšní nadměrnými rozměry, proto patří do sbírky zkušeným mistrům análních hrátek. Rozhodně to není
hračka pro začátečníky nebo pěšáky s malými zkušenostmi.

Celková délka s patkou: 14,4 cm
Použitelná délka bez patky: 12,7 cm
Průměr vrchní části: 4,4 cm
Průměr prostřední části: 5,5 cm
Průměr spodní části: 6 cm
Hmotnost: 320 g
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Šířka patky: 6,1 cm
Délka patky: 10 cm
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