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Análny kolík s očkom Soft Feel

Údržba

Údržbu zvládnete ľavou zadnou. Umyte kolík pod teplou vodou s trochou mydla a máte
hotovo. Dezinfekcia pomôcok bude na záver super - získate tak istotu, že je hračka 100%
čistá. Kolík Soft Touch skladujte na suchom a chladnom mieste.

Dizajn a tvar

Kolík má klasický, kónický tvar. To znamená, že má úzku špičku a postupne sa rozširuje.
Práve vďaka úzkej špičke sa dobre zavádza, ale zároveň vďaka väčšiemu priemeru vyplní
zadoček. Kolík má tiež tenkú, dlhšiu stopku, na konci ktorej sa nachádza mäkké a ohybné
očko, ktoré sa pekne prispôsobí a nosenie kolíka tak bude príjemné aj počas dňa.

Materiál

Análny kolík Soft Feel je z kvalitného silikónového materiálu, a ako už samotný názov
napovedá, na dotyk je taký hebký! Tvrdosť kolíka nám pripadá tak akurát, dobre sa
zavádza a aj pri dennom nosení je pohodlný.

Farba

Čierna farba je pri análnych pomôckach najužívanejšia a my to schvaľujeme. Nielenže je kolík ľahký na údržbu, ale
navyše je čierna farba tak sexy…

Rozmery

Páči sa nám, že sú k dispozícii dve veľkosti. Každý si tak vyberie, čo je pre neho najlepšie.

Pre začiatočníkov odporúčame malú veľkosť, ktorá je kratšia a má menší priemer.

Celková dĺžka: 12,1 cm
Použiteľná dĺžka: 7 cm
Dĺžka stopky: 1,5 cm
Priemer špičky: 1,5 cm
Priemer najširšej časti: 3,4 cm
Priemer očka: 2,3 cm
Hmotnosť: 49 g

Skúseným pôžitkárom potom zase naopak radíme vziať skôr veľkú veľkosť. Kolík je celkovo väčší a širší.

Celková dĺžka: 14 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Použiteľná dĺžka: 8,2 cm
Dĺžka stopky: 1,5 cm
Priemer špičky: 1,5 cm
Priemer najširšej časti: 4 cm
Priemer očka: 2,3 cm
Hmotnosť: 73 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.

Dovozca a výrobca
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