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Análny kolík Cat Tail

Údržba

Vďaka kožušinke je údržba hračky trochu náročnejšie. Aby bolo umytí kolíka čo
najjednoduchšie, môžete chvostík schovať do dlane, aby sa zbytočne
nenamočil do vody. V prípade väčšieho znečistenia kožúšok přemáchejte vo
vlažnej vode s kvapkou jemného pracieho gélu a potom ho vyfénujte, aby bol
stále našuchorený. Sklenený kolík stačí opláchnuť vodou s trochou mydla.
Dezinfekcia pomôcok sa postará o zvyšok očisty. Suchú pomôcku uložte do
originálneho obalu alebo textilného vrecka. Vyhnete sa tak jej poškodeniu.

Vodeodolnosť

Sklenený kolík miluje kúpeľ, ale chlpatá kožušinka vode moc nefandí, preto sa
do vodných hrátok radšej nepúšťajte. Chvostík tak zostane našuchorený po
dlhú dobu.

Dizajn a tvar

Análny kolík Cat Tail evokuje mačacie chvost. Má kónický tvar a na prvý pohľad
zaujme svojou zlatistou farbou. Vďaka širokej pätke sa pomôcka dobre drží
v ruke a pohodlne zavádza do análu. Mrštný čierny chvostík rajcovne ozdobí
zadoček pri role play hrátkach.

Materiál

Materiál Kolíček sa skladá z dvoch materiálov – zo sklenenej análny časti az kožušinky, ktorá vyčnieva zo zadočku
ako mačacie chvostík. Sklo je neporézny materiál, preto sa na ňom nedrží nečistoty a perfektne sa umýva. Hebká
kožušinka vás bude príjemne Simr po celom tele.

Farba

Zlatá a čierna farba patrí k nadčasovej kombinácii, ktorá symbolizuje eleganciu a luxus.

Rozmery

Análny kolík disponuje väčšími rozmermi, preto sa hodí pre pokročilejších milovníkov análnych hrátok. Začiatočníci by
sa mali poobzerať skôr po menších pomôckach.

Dĺžka kolíka s pätkou: 12 cm
Použiteľná dĺžka: 10 cm
Priemer špičky: 2,1 cm
Priemer najširšej časti: 3,8 cm
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Celková dĺžka: 40 cm
Dĺžka chvosta: 28 cm
Hmotnosť: 185 g
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