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Anální kolík Glow Night

Údržba

Údržbu vodotěsného kolíku zmáknete levou zadní. Stačí ho opláchnout pod
teplou vodou s kapkou mýdla. Dezinfekce pomůcek pomůcku zbaví všech
mikroskopických nečistot, které by odolaly namydlení. Stačí ji na kolík
nastříkat, minutu nechat působit a pak spláchnout. Po dokončení údržby už
stačí jen anální kolíček utřít a uložit do šuplíku slasti.

Voděodolnost

Anální kolík je plně vodotěsný. Vyrazte s ním proto do vany, bazénu nebo
vířivky. Taková romantická koupel v rybníce při svitu měsíce není nikdy
k zahození. Jen pozor na divoké hrátky na dece. Díky luminiscenčním
vlastnostem kolíku si vás může někdo splést se světluškou, kterou bude chtít
ulovit.

Design a tvar

Průhledný anální kolík vypadá nenápadně a trochu připomíná těžítko. Jeho úzká
špička usnadňuje zavádění jinak plného, zakulaceného těla kolíku, které
přechází v úzký krk a kulatou patku, díky které můžete kolík postavit třeba na
noční stolek. Kulatá stopka se dobře drží v ruce, takže se pomůcka snadno
vytahuje.

Materiál

Odolný skleněný materiál se skvěle hodí pro nejrůznější hrátky. Můžete proto kolík nahřát v horké vodě nebo ho
naopak na chvilku vymrazit v mrazáku a pak si s ním přejíždět po celém těle. Sklo taky vyniká svým úžasně hladkým
povrchem, díky kterému do vás kolíček s kapkou gelu vklouzne jako po másle.

Barva

Díky průzračně čiré barvě kolík vypadá jako kapka vody, která uhasí žízeň vaší touhy.

Rozměry

Anální kolík Glow Night je vyrobený ve dvou velikostech. Na své si tak přijdou muži i ženy, začátečníci i pokročilí.

Na e-shopu máme všechny velikosti erotických pomůcek sjednocené od mini, přes malou, střední, velkou, až po XL a
XXL velikost. Označení od výrobce se ale může lišit. Proto se nenechte zmást informací na účtence nebo krabičce
produktu. Dáme chobot do ohně za to, že naše rozměry v popise odpovídají reálné velikosti pomůcky, kterou jste si
objednali.
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Malý kolík:

Celková délka: 6,2 cm
Použitelná délka: 5 cm
Průměr patky: 3,2 cm
Průměr stopky: 2 cm
Průměr nejširší části: 3,2 cm
Hmotnost: 74 g

Velký kolík:

Celková délka: 8,2 cm
Použitelná délka: 7 cm
Průměr patky: 3,8 cm
Průměr stopky: 2,2 cm
Průměr nejširší části: 3,9 cm
Hmotnost: 112 g
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