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Análny kolík s guľôčkou SiliconeBall

Údržba

Údržbu vodotesného kolíka zvládnete ľavou zadnou. Po použití ho dôkladne
umyte mydlom a teplou vodou. Pre dosiahnutie absolútnej čistoty sa hodí
Dezinfekcia pomôcok, ktorá odstráni aj mikroskopické nečistoty, ktorých by ste
si voľným okom nevšimli. Nakoniec už len análny kolík osušte a uložte do
krabičky alebo textilného vrecka tak, aby sa priamo nedotýkal iných erotických
hračiek. Zabránite tak tomu, aby na seba rôznorodé materiály reagovali a
poškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Análny kolík s guličkou SiliconeBall má vodotesnú úpravu, takže s ním zažijete
vzrušujúce dobrodružstvo nielen v posteli, ale aj vo vode. Taký relax vo vírivke
s pohárom vína a kolíčkom v zadočku patrí medzi naše obľúbené piatkové
rituály.

Dizajn a tvar

Análny kolík v minimalistickom prevedení zaujme mužov aj ženy. Jeho
anatomický tvar uľahčuje zavádzanie a nám trochu pripomína neopracovanou
sochárskou bustu. Celkovo sa každá veľkosť kolíka dobre drží v ruke, takže
s ním rýchlo vkĺznete do zadočku.

Materiál

Na dotyk hebký silikón si zamilujete. S kvapkou lubrikantu sa skvele zavádza a ľahko sa čistí. My sme si jeho kvalitu
nechali overiť u Českého štátneho zdravotného ústavu, ktorý nám vydal certifikát o kvalite a zdravotnej nezávadnosti
materiálu. Mrknite do galérie.

Farba

Tajomná čierna farba zvádza k objavovaniu nových rozkoší.

Rozmery

Análny kolík v troch veľkostiach poteší začiatočníkov, pokročilých i skutočných fajnšmekrov.

V našom e-shope máme všetky veľkosti erotických pomôcok, od mini, malých, stredných, veľkých až po veľkosti XL a
XXL. Označenie výrobcu sa však môže líšiť. Preto sa nenechajte zmiasť informáciami na účtenke alebo na krabici
výrobku. Dáme naše chobot do ohňa za to, že naše rozmery v popise zodpovedajú skutočnej veľkosti objednaného
gadgetu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Malý:

Celková dĺžka s prísavkou: 8 cm
Použiteľná dĺžka kolíka: 7 cm
Minimálny priemer kolíka: 1 cm
Najväčší priemer kolíka: 2,8 cm
Rozmer oválne prísavky: 3 × 4 cm
Hmotnosť: 49 g

Stredná:

Celková dĺžka s prísavkou: 13 cm
Použiteľná dĺžka: 11,5 cm
Minimálny priemer kolíka: 1,7 cm
Maximálny priemer kolíka: 4,2 cm
Rozmer oválne prísavky: 4,5 × 6 cm
Hmotnosť: 125 g

Veľký:

Celková dĺžka s prísavkou: 13,3 cm
Použiteľná dĺžka: 11,5 cm
Minimálny priemer kolíka: 4 cm
Maximálny priemer kolíka: 5,5 cm
Rozmer oválne prísavky: 5,5 × 7,7 cm
Hmotnosť: 198 g
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