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Stříkací dildo Simon (23,5 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného dilda zvládnete levou zadní. Po každém použití hračku
pořádně namydlete a opláchněte proudem teplé vody. Dezinfekce pomůcek
zbaví dildo i mikroskopických nečistot, kterých byste si pouhým okem nevšimli.
Po umytí pomůcku osušte ručníkem, nechte uschnout a schovejte ji do pytlíku
nebo originální krabice. Zabráníte tak tomu, aby na sebe různorodé materiály
erotických hraček ve vašem šuplíku slasti reagovaly a poškozovaly se. Hadičku
se stříkačkou důkladně propláchněte. Ideálně vlažnou vodou a víckrát po sobě.

Voděodolnost

Stříkací dildo Simon je vodotěsné. Vezměte si ho proto s sebou do sprchy a
užijte si žhavou vodní show.

Design a tvar

Realisticky zpracované stříkací dildo s varlaty a průsvitně bílou přísavkou vypadá jako opravdový penis. Líbí se nám
výrazný žalud i vrásčité koule. Celkově se hračka dobře drží v ruce, takže ji snadno a rychle připevníte k hladkému
povrchu. Injekční stříkačka se snadno plní i stlačuje, jen hadička se maličko kroutí jako had.

Materiál

Měkký a ohebný PVC materiál, ze kterého se dildo vyrábí, si zamilujete. Neobsahuje ftaláty a je tak bezpečný pro tělo.
Na dotek připomíná umělou kůži. Jedinou nevýhodu představuje jeho typická vůně, která ale časem zeslábne a zmizí.

Barva

Světle béžová, tzv. tělová barva umocní realistické zpracování dilda. Vychutnáte si tak intenzivní pocity jako při
skutečném sexu.

Rozměry

Velké rozměry dilda ocení hlavně zkušené ženy a milovníci maximálního vaginálního nebo análního vyplnění.

Celková délka včetně přísavky: 23,5 cm
Celková délka bez přísavky: 21 cm
Celková délka stříkačky: 11,2 cm
Celková délka hadičky: 31 cm
Průměr žaludu: 4,1 cm
Průměr střední části: 4,9 cm
Průměr spodní části: 5,2 cm
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Průměr spodní části s varlaty: 10,5 cm
Průměr přísavky: 7,4 cm
Objem stříkačky: 20 ml
Hmotnost: 543 g
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