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Monster dildo Leviathan (23,5 cm)

Údržba

Vodotěsné dildo zvládnete umýt během minutky. Doporučujeme hračku před i
po každém použití pořádně namydlit a opláchnout vlažnou vodou. K čištění
vroubků si vezměte na pomoc jemný zubní nebo obličejový kartáček.
Dezinfekce pomůcek nakonec dotáhne údržbu k hygienické dokonalosti,
protože účinně odstraní ty nejmenší nečistoty, kterých byste si na první pohled
nevšimli. Stačí ji jen na dildo nastříkat, nechat minutu působit a pak
opláchnout. Nakonec pomůcku osušte ručníkem a schovejte do krabičky.
Všechny erotické hračky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby se
jednotlivé pomůcky navzájem dotýkaly a poškozovaly se. Různorodé materiály
na sobě totiž při kontaktu rády nechávají otisky nebo skvrny.

Voděodolnost

Díky vodotěsnému provedení si s dildem užijete vzrušující jízdu i ve vaně nebo
sprchovém koutu.

Design a tvar

Velké černé dildo s výrazným žebrováním připomíná trochu vetřelce. Do ruky
trochu těžší hračka se docela dobře drží a díky svému mírnému prohnutí
promasíruje bod G. Líbí se nám originální design dilda i jeho široká základna,
díky které ho můžete postavit na zem, židli nebo stůl a jednoduše na něj
nasednout.

Materiál

Monster dildo Leviathan se vyrábí z kvalitního PVC materiálu, který neobsahuje ftaláty. Zamilujete si ho pro jeho
ohebné vlastnosti, díky kterým se po nalubrikování snadno zavádí do vaginy i análku.

Barva

Temně černá barva působí tajemně a vyzývavě. Probudí ve vás touhu po probádání těch nejerotičtějších přání, na
které sbíráte odvahu.

Rozměry

Svými nadprůměrnými rozměry monster dildo uspokojí všechny milovníky maximálního zaplnění. 

Celková délka: 23 cm
Použitelná délka: 17 cm
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Nejužší průměr: 4,6 cm
Nejširší průměr: 5,5 cm
Hmotnost: 745 g

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČO: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená na
registrovom súde v Ostrave č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697
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