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Realistické dildo Hot Stud (18 cm)

Údržba

Údržba vodotěsného dilda vám zabere jenom minutku. Před i po každém
použití ho pořádně namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce
pomůcek se hodí na závěr čištění jako taková pomyslná třešnička na dortu,
protože zbaví povrch pomůcky všech nečistot. A to i těch, kterých byste si
všimli až pod mikroskopem. Nakonec už jen dildo osušte ručníkem a uložte ho
do textilního pytlíku nebo originální krabičky tak, aby se ve vašem šuplíku
slasti nedotýkalo ostatních hraček. Různorodé materiály pomůcek na sebe při
dotyku chemicky reagují a tím se poškozují.

Voděodolnost

Realistické dildo Hot Stud je vodotěsné. Vychutnáte si s ním žhavou rychlovku při ranním sprchování i dlouhou a
smyslnou jízdu ve vaně.
 

Design a tvar

Detailně zpracované realistické dildo se speciálním zakřivením pro stimulaci bodu G se od žaludu až po kořen
postupně rozšiřuje. Díky tomu se snadno zavádí. Pevná, kulatá přísavka skvěle drží na každém hladkém povrchu a
udrží dildo taky ve strap-onu. Výrazné žilkování podtrhává precizní zpracování a vzhled skutečného penisu. Celkově
se hračka dobře drží v ruce a vypadá moderně.
 

Materiál

Pevný, mírně ohebný PVC materiál bez ftalátů si zamilujete hned po prvním pohlazení. Snadno se čistí, udržuje a po
nalubrikování klouže jako po másle.
 

Barva

Dildo Hot Stud se vyrábí ve čtyřech realistických barvách:
 

Světle béžová s výraznými modrými žilkami v nás vzbuzuje touhu po sexuálních hrátkách s energickým
Evropanem, kterému jedno kolo nestačí.
Tmavě béžová barva probouzí fantazie o sexu na rozpálené písečné pláži u španělského pobřeží.
Dildo v čokoládově hnědé barvě zase splní všechny vaše sny o erotickém dobrodružství s nadprůměrně
obdařeným černochem.
Černé provedení zase nejvíc ocení milovníci anální stimulace, protože tmavá varianta patří k těm
nejpraktičtějších barvám pomůcek pro dráždění zadečku.
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Rozměry

Díky svým středně velkým rozměrům dildo uspokojí náročné začátečníky i zkušené dračice.

Celková délka: 18 cm
Použitelná délka: 17,5 cm
Nejužší průměr: 3 cm
Nejširší průměr: 4 cm
Průměr přísavky: 7,5 cm
Hmotnost: 243 g
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