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Realistické dildo Double Pleasure (18 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného dilda zvládnete i s jednou rukou v sádře. Stačí, když ho
lehce namydlíte a opláchnete vodou. Dezinfekce pomůcek dotáhne mytí
pomůcky k dokonalosti. Díky ní budete mít jistotu, že se o dildo nedělíte
s žádnými mikroskopickými fujtajbly. Po osušení pak pomůcku vložte do
textilního pytlíku nebo krabičky tak, aby se nedotýkala ostatních hraček ve
vašem šuplíku slasti. Materiály by na sebe mohly nechtěně reagovat a
poškodit se.

Voděodolnost

Tento žilkovaný krasavec ve vodotěsné úpravě miluje vodu. Užijete si pořádnou
jízdu ve sprše, ve vaně nebo vířivce. Se silnou přísavkou zažijete divoké rodeo
na každém hladkém povrchu.

Design a tvar

Dildo Double Pleasure vypadá jako živý penis. Jeho realistické provedení
umocňují detailně zpracované žilky a anatomický tvar. Výrazně tvarované
žaludy se postarají o intenzivní stimulaci. Pevná přísavka se dobře přichytí ke
všem hladkým povrchům. Celkově je dildo trochu těžší do ruky, přesto se s ním
hravě manipuluje.

Materiál

Kvalitní PVC materiál, který se podobá silikonu, na nás udělal dojem. Dildo je pevné, ale přitom ohebné a hebké na
dotek. Bez nepříjemného zápachu.

Barva

Béžová barva věrohodně napodobuje lidskou kůži. Výrazné a namodralé žilky poblouzní vaši fantazii. Budete mít chuť
na dildo hned nasednout.

Rozměry

Ze začátku dildo působí mohutně, ale nenechte se zmást. Ve skutečnosti jsou jeho rozměry menší a hodí se tak pro
nácvik dvojité penetrace i pro úplné začátečnice.

Délka včetně přísavky: 18 cm
Délka většího penisu bez přísavky: 15 cm
Délka menšího penisu bez přísavky: 14,5 cm
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Použitelná délka většího penisu: 12 cm
Použitelná délka menšího penisu: 11 cm
Průměr žaludu u špičky většího penisu: 2,5 cm
Průměr žaludu u špičky menšího penisu: 2,3 cm
Maximální průměr většího penisu: 4 cm
Maximální průměr menšího penisu: 3,4 cm
Průměr přísavky: 6,5 cm
Hmotnost: 328 g
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