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Černá sada na odlitek penisu CloneBoy

Údržba

Údržbu vodotěsného dilda zvládnete rychlostí blesku. Před i po použití ho opláchněte
teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. Dezinfekce pomůcek zbaví
hračku všech skrytých nečistot. Suché dildo uložte nejlépe do textilního pytlíku odděleně
od ostatních pomůcek, aby na sebe jejich materiály nemohly reagovat a poškodit se.

Voděodolnost

Vodotěsné dildo miluje vodu, takže ho přizvěte ke společným hrátkám ve vaně, vířivce
nebo sprchovém koutu.

Design a tvar

Design dilda působí realistickým dojmem a svým tvarem kopíruje přesné kontury penisu.
Vaše nová hračka dobře padne do ruky a potěší přední i zadní dírku druhé polovičky.

Materiál

Silikonový materiál odlitku dilda je jemný a hebký na dotek, ale zároveň odolá i divokým
hrátkám. Silikon nezpůsobuje alergické reakce na kůži, proto se často využívá i ve
zdravotnictví.

Barva

Černá barva dilda uspokojí všechny vaše tajné choutky a tužby.

Rozměry

Válec sloužící zároveň i jako obal sady má dost velké rozměry, takže potěší i muže s velkým penisem. Než se ale
pustíte do samotného odlitku, doporučujeme si délku formy upravit podle svých potřeb. Přebytečné okraje ustřihněte
a potom slepte k sobě lepicí páskou.

Délka válce: 23,6 cm
Šířka válce: 7,9 cm
Hmotnost silikonu: 250 g
Hmotnost jednoho sáčku tuhnoucí hmoty: 78 g

Instrukční manuál

Návod na přípravu:
Vyprázdněte válec, který slouží jako obal. Spočítejte délku ztopořeného penisu + 5 cm. Ustřihněte
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přebytečnou délku válce.
Rozstřihněte válec a slepte ho tak, aby měl průměr 6 cm. Použijte lepicí pásku, která je voděodolná, aby se
vám válec nerozlepil uprostřed procesu.
Pásku nalepte taky na ostrý ustřižený konec.
Nasaďte černý gumový návlek na jeden konec válce. Pozor na roztržení!
Upravte návlek tak, aby byl natažen 6 cm na válci a jeho otvor byl uprostřed.
Ztopořte penis a opatřete ho erekčním kroužkem.
Přes návlek vložte penis do válce.
Do misky nasypejte jeden sáček 3D gelu (zatím v prášku) a přilijte 0,5 litru vody o teplotě 18 °C, podle našich
testerek je vhodnější o trochu teplejší voda, protože jinak se může stát, že penis po takovém šoku klesne.
Po kontaktu s vodou začne gel tuhnout. Gel ztuhne do 3–4 minut. Snažte se tedy jednat rychle. :)
Rozmixujte vodu s gelem, aby vznikla stejnorodá pasta. Je důležité nalít gel do válce do dvou minut od
kontaktu gelu s vodou.
Přidržujte válec a rovnoměrně do něj nalévejte gel.
Pokud se penis dotýká stěn válce, můžete nádobu otočit nebo prsty přesuňte penis do středu.
Počkejte, dokud 3D gel nezatuhne.
Povolte nebo sundejte erekční kroužek a vytáhněte penis z formy.
Položte válec s formou vertikálně, aby forma směřovala vzhůru nohama.
Nasaďte si rukavice a důkladně míchejte silikonovou hmotu po dobu jedné minuty.
Opatrně nalijte tuhnoucí směs do nádoby se silikonovou hmotou a vyhněte se stříkancům.
Jakmile silikonová hmota absorbuje tuhnoucí látku, začněte míchat důkladněji a rychleji po dobu dvou minut.
Silikon začíná tuhnout po 2–3 minutách. Po 2 minutách míchání naplňte formu silikonovou hmotou.
Silikonovou hmotu nechte tvrdnout 24 hodin.
Opatrně odstraňte z formy a můžete odstřihnout přebytečnou hmotu.
Důkladně umyjte vodou a mýdlem.
A teď hurá do akce!
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