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Připínací penis King Cock Double (20 cm)

Údržba

Dezinfekce a péče o erotické pomůcky je jednoduchá, stačí dildo vyndat
z postroje, omýt mýdlem a teplou vodou. Dezinfekce pomůcek se poté nastříká
a nechá chvíli působit. Nakonec jen opláchněte a osušte. Pro jistotu skladujte
dildo a postroj od sebe zvlášť, aby materiály mezi sebou nezreagovaly.

Voděodolnost

Vodotěsné dildo snese dovádění ve vaně stejně jako ve sprše. Postroj ale raději
nenamáčejte. Mohl by se poškodit.

Design a tvar

Dvě spojená dilda vypadají realisticky s poctivě vypracovanými žaludy. Přísavka působí pevně a odolně. Samotný
postroj sází na jednoduché, ale funkční provedení.

Materiál

Dildo se vyrábí z PVC plastu, který udělá dojem svou ohebností a měkkostí. Materiál je zdravotně nezávadný a
příjemný na dotek. Postroj z vinylu se příjemně nosí, ale můžete se pod ním zapotit.

Barva

Dildo v přirozené tělové barvě podpoří celkový dojem z realistického provedení. V kombinaci s elegantně černým
postrojem budete mít pocit, že do vás vnikají dva skutečné penisy.

Rozměry

Velikost dilda potěší milovníky extrémních praktik.

Celková délka: 20 cm
Délka dilda bez přísavky: 17,6 cm
Průměr žaludu: 5,8 cm
Průměr u kořene: 7,1 cm
Průměr přísavky: 6,5 cm

Průměr upínacích kroužků:

Nejmenší: 3 cm
Střední: 4 cm
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Největší: 5 cm

Velikost postroje:

Maximální obvod popruhů v bocích je podle výrobce 133 cm, do tohoto obvodu můžete postroj pohodlně nosit.
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