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Roleplay súprava PussyCat

Údržba

Análnemu kolíka doprajte po použití kúpeľ s mydlom. Dezinfekcia pomôcok
potom dotiahne jeho čistenie k dokonalosti. Nastriekajte, nechajte minútku
pôsobiť a utrite. Ale dávajte pozor na chvostík. Ten sa snažte nenamáčať. Pri
veľkom zašpinení ho utrite vlhkou handričkou. Ak to nepomôže, potom ho
opatrne opláchnite pod tečúcou vodou a potom ho vyfénujte. Predídete tým
jeho preperovanie. Kovovú čelenku s uškami stačí len utrieť vlhkou handričkou
a nechať uschnúť. Zase ale dávajte pozor na chlpatá ušká, ktorá sa nesmie
namáčať.

Vodeodolnosť

Samotný análny kolíček je vodeodolný. Môžete ho tak jednoducho umyť pod tečúcou vodou. Dávajte ale pozor na
kožušinu je a kovovú čelenku. To sú časti, ktoré by sa nemali namáčať.

Dizajn a tvar

Análny kolíček je anatomicky tvarovaný, preto sa dobre zavádza a v zadočku netlačia. Jeho úzka špička sa pomaly
rozširuje do tvaru slzy. Z pätky kolíčku rastie huňatý mačacie chvostík. Čelenka s mačacími uškami je dole zakončená
gumovými pacičky, ktoré zabraňujú otlačeniu. Chlpatá uška pripomínajú uši roztomilých animovaných mačiatok.

Materiál

Análny kolíček sa vyrába z hebkého silikónu, ktorý sa ľahko čistí. Chlpatý mačacie chvostík a ušká na čelenke sa šijú
z plyšu. Budete mať chuť sa chvostíkom hladiť po tele.

Farba

Temne čierna farba vo vás bude evokovať sexi kostým Catwoman. Ľahko ružovkasté špičky mačacích ušiek vám
pripomenú túžbu po nežných hrátkach.

Rozmery

Čelenka v univerzálnej veľkosti dobre padne skoro každému. Análny kolík menších rozmerov sa hodí aj pre
začiatočníkov.

Análny kolík s chvostíkom

Celková dĺžka chvostíku: 38 cm
Dĺžka kolíka: 9,3 cm
Maximálny priemer kolíka: 4,1 cm
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Dĺžka kolíka bez stopky: 6,4 cm
Celková dĺžka: 47 cm

Čelenka s ušami

Uši šírka: 7,3 cm
Uši dĺžka: 8 cm
Uši najužšia časť: 2 cm
Hmotnosť: 108 g
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