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Monster dildo Titan (19 cm)

Údržba

Vodotěsné dildo umyjete během chviličky. Před i po každém použití ho pečlivě
namydlete a pak ho opláchněte vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek nakonec
dotáhne údržbu k hygienické dokonalosti, protože účinně odstraňuje ty
nejmenší nečistoty, kterých byste si pouhým okem nevšimli. Stačí ji jen na
dildo nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Nakonec hračku
osušte ručníkem a schovejte do textilního pytlíku nebo krabičky. Doporučujeme
skladovat všechny erotické pomůcky odděleně, aby se vzájemně nedotýkaly a
tím neničily. Různorodé materiály na sebe totiž při kontaktu rády chemicky
reagují a zanechávají na sobě nepěkně otlaky nebo skvrny.

Voděodolnost

Monster šupinaté dildo Titan je vodotěsné. Ponořte se s ním proto do příjemně
teplé lázně a nechte ho, ať vám předvede, co umí pod vodní hladinou.

Design a tvar

Originální šupinatý design dilda vám nastartuje představivost. Líbí se nám jeho výrazné vroubky ve tvaru šupin, které
zintenzivňují pocity při stimulaci vaginy i análku. Špičatý, postupně se rozšiřující žalud usnadňuje zavádění stejně
jako rovný tvar pomůcky. Pevná přísavka představuje pomyslnou třešničku na dortu, protože skvěle drží na každém
hladkém povrchu. Dildo působí mohutně, ale ve skutečnosti hezky padne do ruky.

Materiál

Hračka se vyrábí z kvalitního silikonového materiálu, který je na dotek úžasně hladký a jemný. Taky vyniká svým
neporézním a hypoalergenním povrchem. Díky těmto vlastnostem se silikon často používá taky v lékařství a
kosmetickém průmyslu.

Barva

Kombinace žhavé oranžové a zelené barvy umocňuje design dilda, které v nás evokuje trochu draka nebo obřího
ještěra. Naplno se proto oddáte vlastní fantazii a vychutnáte si vášnivou akci s mimozemským gigantem.

Rozměry

Středně velké dildo uspokojí hlavně zkušenější experimentátory, kteří milují maximální zaplnění. 

Celková délka: 19 cm
Použitelná délka: 16,5 cm
Nejužší průměr: 3,5 cm
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Nejširší průměr: 4,8 cm
Průměr přísavky: 9 cm
Hmotnost: 400 g
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