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Skleněné dildo Swirl Up (22 cm) + semišový pytlíček

Údržba

Údržbu vodotěsného dilda zvládnete mrknutím oka. Před i po každém použití hračku
pečlivě namydlete a opláchněte pod proudem vlažné vody. Pro čištění vroubků se hodí
jemný zubní kartáček nebo aspoň tyčinka do uší. Dezinfekce pomůcek nakonec dotáhne
čištění pomůcky k absolutní hygienické čistotě. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat
minutu působit a pak umýt. Nakonec dildo osušte ručníkem a suché vložte do semišového
pytlíčku, který najdete v balení. Odděleným skladováním od ostatních pomůcek zabráníte
tomu, aby na sebe různorodé materiály erotických hraček chemicky reagovaly a
poškozovaly se. 

Voděodolnost

Skleněné dildo Swirl Up je vodotěsné. Nechte ho třeba zchladit v ledničce a pak si s ním
vychutnejte vzrušující hrátky ve vaně plné teplé vody a bublinek. Jen při mokrých hrátkách
dávejte pozor, aby vám pomůcka nevyklouzla z ruky. Při prudkém nebo silném nárazu by
se mohla rozbít.

Design a tvar

Dildo zaujme hlavně svým luxusním, průhledně červeným designem a ergonomicky
tvarovanou rukojetí. Jeho spirálovité vroubky nám připomínají trochu točenou zmrzlinu.
Celkově hračka působí elegantně a taky se skvěle drží v ruce.

Materiál

Pomůcka se vyrábí z odolného borosilikátového skla, které je na dotek hladké jako zamrzlá hladina jezera. Na
skleněných hračkách si zamilujete i jejich termoregulační vlastnosti, díky kterým můžete dildo nahřát v teplé vodě
nebo ho naopak nechat vychladit v ledničce.

Barva

Průhledná barva v kombinaci s jasně červenou spirálou uvnitř dilda působí efektně a dráždivě. Otevře vám bránu do
světa vzrušení a rozkoše.

Rozměry

Dildo se hodí hlavně pro začátečníky a hravě ho schováte do každého šuplíku slasti. 

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 20 cm
Nejužší průměr: 2 cm
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Nejširší průměr: 3 cm
Hmotnost: 220 g
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