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Monster dildo s přísavkou Octopoda (32 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného dilda zvládnete levou zadní. Po hrátkách ho pořádně namydlete a
opláchněte proudem vody. V masážních výstupcích se můžou držet drobné nečistoty, proto si
vezměte na pomoc i jemný kartáček. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti a
zbaví hračku všech bakterií. Suché dildo uložte do textilního pytlíku nebo originálního obalu,
aby se nedotýkalo ostatních pomůcek ve vaší sbírce. Různorodé materiály na sebe chemicky
reagují a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Pomůcka má vodotěsnou úpravu, proto si s ním zpestřete orgasmus ve sprše nebo vaně.
Vodní hrátky s monster dildem umocní vaše tajné fantazie o sexu v moři s nadprůměrně
obdařeným polo-člověkem.

Design a tvar

Dildo Octopoda vás zaujme svou nadprůměrnou délkou a zvířecím designem. Věrně totiž
evokuje chapadlo chobotnice. Vnitřní stranu pomůcky zdobí masážní výstupky ve tvaru
přísavek, které dráždí citlivé stěny vaginy nebo zadečku. Úzká špička usnadňuje zavádění a
díky své délce se pomůcka hodí pro hlubokou stimulaci a zaplnění. Dildo se dobře drží v ruce
a nechybí mu ani široká přísavka pro stabilní připevnění na jakýkoliv hladký povrch.

Materiál

Pružný silikonový materiál si zamilujete při každém pohlazení a líbí se nám, že se rychle zahřeje na teplotu lidského
těla. Silikon na sebe neváže žádné pachy a nezpůsobuje alergické reakce. Proto se používá i ve zdravotnictví.

Barva

Červená barva působí dominantně a podtrhuje unikátní design dilda.

Rozměry

Monster dildo doporučujeme i pokročilejším začátečníkům, kteří chtějí posunout své limity v zaplnění vaginy nebo
zadečku. 

Celková délka: 32,7 cm
Použitelná délka: 30,5 cm
Min. průměr: 3 cm
Max. průměr: 5 cm
Průměr přísavky: 6 cm
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Hmotnost: 380 g

Dovozce a výrobce

Ružový slon s.r.o., Výstavná 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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