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Dildo Maxim II z dvojitého silikónu (24 cm) + darček
Toycleaner 75 ml

Údržba

Po každom použití dildu doprajte sprchu v teplej vode s kvapkou mydla. Pre perfektnú
hygienu sa na záver hodí ešte Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky. Suchú
hračku uložte do šuplíka slasti oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba
materiály vzájomne nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Super bude originálny obal
alebo textilné vrecko.

Vodeodolnosť

Vodotesné dildo miluje vodu, preto bude skvelým parťákom do vane aj do vírivky. O
orgazmus sa tak neochudobníte ani pri vodných hrátkach, ktoré si Maxim II nadšene
užije spoločne s vami.

Dizajn a tvar

Prepracovaný tvar s výrazným žilkovaním v nás evokuje pravý penis. Vďaka svojej
veľkosti a semenníkom síce pôsobí mohutne, ale zároveň dobre padne do ruky. Veľká
prísavka spoľahlivo drží na hladkom povrchu, preto sa dildo Maxim II skvele hodí pre
masturbáciu aj pri polohe zozadu.

Materiál

Zdravotne nezávadný a hlavne kvalitný dvojitý silikón nemá žiadnu špecifickú vôňu. Na dotyk je príjemne hebký,
mäkký, ohybný a napriek tomu pevný. Preto budete mať chuť sa s dildom neustále maznať a hladkať ho končekmi
prstov.

Farba

Zamatová jemnosť telovej farby vyvoláva spomienky na krásu nahého tela a horúce bozky.

Rozmery

Dildo so svojim výrazným žaluďom, širokým priemerom a nadpriemernou dĺžkou nehodí pre začiatočníkov a ďalších
erotických fajnšmekrov, ktorým vyhovujú menšie rozmery. Naopak dildo Maxim II ocenia ostrieľaní experti, ktorí si
vychutnajú každý jeho milimeter.

Dĺžka vr. prísavky: 24 cm
Dĺžka bez prísavky: 21,3 cm
Použiteľná dĺžka: 18,5 cm
Priemer žaluďa pri špičke: 3,6 cm
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Priemer žaluďa v spodnej časti: 4,3 cm
Maximálny priemer (pod žaluďom): 4,9 cm
Priemer semenníkov (spodná časť): 8,1 cm
Priemer prísavky: 6,8 cm
Hmotnosť: 464 g

Informácie o likvidácii odpadov

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.
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