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Skleněné dildo Sweetheart (20 cm)

Údržba

Údržba je vodotěsnosti dilda snadná a zabere vám jen minutku času. Po použití omyjte dildo
mýdlem a teplou vodou. Pokud si chcete být jisti, že jste dildo zbavili všech bakterií a jiných
fujtajblů, Dezinfekce pomůcek je trefou do černého. Stačí ji nastříkat na pomůcku, nechat
minutku působit a opláchnout. Takhle jednoduše dosáhnete dokonalé čistoty.

Voděodolnost

Tak jako všechny skleněné hračky, tak i dildo Sweetheart je 100% vodotěsné. Můžete si s ním
proto zařádit i pod vodní hladinou.

Design a tvar

Skleněné dildo Sweetheart patří mezi designovky neboli pomůcky, které jsou svým provedením
netradiční a krásné. Tvarem dildo připomíná žezlo nebo kouzelnou hůlku. Jeho použitelná část
kopíruje tvar vln klidného moře. Po celé délce se tak rozšiřuje a zužuje. Rozšířené části se
trochu podobají kuličce. To ucítíte hlavně při zavádění, během kterého si užijete intenzivní
pocity vzrušení. Rukojeť dilda tvoří růžové srdce, které bude krásnou ozdobou zadečku nebo
ženského klína. Dildo parádně padne do ruky a dobře se drží i za srdcovou koncovku.

Materiál

Kvalitní foukané sklo je na dotek hladké. My si na něm ceníme jeho hypoalergenních a neporézních vlastností, díky
kterým bude vždy vypadat jako nové.

Barva

Průzračně čiré sklo v kombinaci s jemně růžovým srdcem probudí vaši romantickou stránku. Zatoužíte po dlouhých,
něžných hrátkách ve dvou.

Rozměry

Skleněné dildo není moc velké ani malé. Proto se skvěle hodí pro začátečníky a anální hrátky.

Celková délka: 19,8 cm
Použitelná délka: 14,5 cm
Nejužší průměr: 3,2 cm
Nejširší průměr: 3,7 cm
Hmotnost: 317 g
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