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Anální kolík s přísavkou Rainbow Euphoria

Údržba

Po každém použití kolík pořádně namydlete a opláchněte teplou vodou.
Doporučujeme anální pomůcky pečlivě dezinfikovat, protože Dezinfekce pomůcek
zbaví pomůcky všech nečistot. I těch, které byste viděli jen pod mikroskopem. Po
umytí už stačí jen kolíček osušit, schovat do pytlíčku a uložit do šuplíku.

Voděodolnost

Anální kolík Rainbow Euphoria je plně vodotěsný. Můžete si s ním proto hupsnout do
vany nebo vířivky.

Design a tvar

Kónický, anatomicky dobře tvarovaný kolíček v kombinaci s veselým, duhovým
provedením se snadno zavádí a inspiruje k novým hrátkám. Kulatá patka efektivně
plní funkci přísavky, která dobře drží hlavně na mokrých kachlíčkách.

Materiál

Na dotek úžasně hebký silikon si zamilujete. Budete si s kolíčkem pořád hrát v ruce a neodoláte myšlence zavést si
ho do zadečku. Kvalitní, hypoalergenní materiál se dobře čistí a udržuje.

Barva

Anální kolík v hrdých duhových barvách přitáhne pozornost. Zatoužíte s ním po laskání, objevování a dobrodružství.

Rozměry

Ze dvou velikostí si vyberete tu, která vám bude vyhovovat.

Malá velikost:

Celková délka: 11,3 cm
Použitelná délka: 9,4 cm
Největší průměr: 3 cm
Nejmenší průměr: 1,3 cm
Průměr přísavky: 4,5 cm
Hmotnost: 55 g

Velká velikost:
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Celková délka: 13,5 cm
Použitelná délka: 11 cm
Největší průměr: 4 cm
Nejmenší průměr: 1,6 cm
Průměr přísavky: 5,7 cm
Hmotnost: 114 g
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