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Análny kolík Black Diamond

Údržba

Údržba kolíka je jednoduchá. Po použití ho dôkladne vymydlite v teplej vode a
najlepšie ošetrite dezinfekciou na erotické pomôcky. Nechajte uschnúť a
uskladnite oddelene od ostatných pomôcok (tie sa nesmú priamo dotýkať,
materiály by mohli reagovať). Diamant síce patrí do šperkovnice, ale tento
kúsok tam radšej nedávajte. Ideálny je originálny obal. Pred každým
použitím len opláchnite teplou vodou a môžete ísť na to!

Vodeodolnosť

Nebojte sa vziať kolík do vane, je vodoodolný. Môžete si tak bez starostí užiť
spoločnú sprchu s miláčikom. Spolu s kvapkami vody sa bude na vašom tele
lesknúť aj diamant v zadočku.

Dizajn a tvar

Vzhľad kolíka je to, čo upúta na prvý pohľad. Krásny diamant, ktorý sa v žiare
sviečok bude trblietať. Vychytaný tvar, vďaka ktorému bude kolík držať na
svojom mieste.

Materiál

Kolík samotný je z príjemného silikónu – na dotyk tak hebký! Diamant zase z akrylu – drží ako pribitý. Vďaka
silikónu nie je kolík ani mäkký (zle sa zavádza), ani tvrdý (nie je príjemný na nosenie) a ľahko sa s lubrigélom zasúva.

Farba

Matnočierna s diamantom na pätke. Čierna farba je pre análne hračky najlepšia. Vyzerá tajomne a v kombinácii
s diamantom je jednoducho šik.

Rozmery

Malá veľkosť: Decentná, začiatočníci, s touto veľkosťou nešliapnete vedľa.

Celková dĺžka: 8,5 cm
Použiteľný priemer kolíka: 1,1 – 2,8 cm (užšia časť na špičke kolíka sa postupne rozširuje – fajn pre ľahké
zavádzanie)
Rozmer oválnej stopky s diamantom: 3 × 4 cm
Hmotnosť: 34 g

Veľká veľkosť: Taký macíček, ktorý krásne vyplní análik.
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Celková dĺžka: 11 cm
Použiteľný priemer kolíka: 1,4 – 3,5 cm (užšia časť na špičke kolíka sa postupne rozširuje – fajn pre ľahké
zavádzanie)
Rozmer oválnej stopky s diamantom: 3,7 × 5 cm
Hmotnosť: 70 g
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