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LateX nohavičky s nafukovacím dildom Verona

Údržba

Pred obliekaním poprášte vnútornú stranu bielizne latexovým práškom
(púdrom) – uľahčí obliekanie a chráni oblečenie pred poškodením ako je
roztrhnutie apod.
Čistenie prevádzajte iba špeciálnym latexovým čistiacim prostriedkom
alebo v čistej vlažnej vode bez pridania pracieho prášku.
Jemným vlneným handričkou vytrite do sucha. Opakované umývanie a
vytrenie do sucha zvyšuje lesk. V prípade, že si prajete ešte vyšší lesk,
použite latexový sprej.
Starostlivosť o latexové pomôcky sa postarajú o to, aby zostal latex ešte
dlhé roky v perfektnom stave.

Materiál

Prírodné veľmi pružný a zároveň pevný materiál – hladký z vonkajšej aj vnútornej strany.
Po vybratí nohavičiek z obalu sa nezľaknite – vyzerajú totiž na prvý pohľad ako matná guma. Aby získali svoj
atraktívny lesklý vzhľad, nastriekajte povrch špeciálnym sprejom. K ľahšiemu obliekanie a vyzliekanie
odporúčame vnútornú stranu latexového bielizne poprášiť púdrom.
Prípadné slzy na povrchu materiálu sú dané spôsobom výroby, a preto sa nejedná o akostné vadu. Bežne to
ale ani nespoznáte. Latex je extrémne pružný, ale dá sa tiež ľahko poškodiť. Preto by ste sa mali vyvarovať
kontaktu bielizne s ostrými predmetmi (napr. Vlasové sponky, šperky, nechty).
Materiál má typickú arómu podobné gume – niekto ho miluje, druhému zase príliš nevonia. K latexu
jednoducho patrí, latex bez typickej vône by bol ako slon bez chobota.

Farba

Čierna – po naleštenie vysoko lesklá.

Rozmery

Nafukovací penis je rovnaký u všetkých veľkostí nohavičiek:

Dĺžka penisu: 12 cm
Priemer nenafouknutého penisu: 3,5 cm

Balónik je rovnaký u všetkých veľkostí nohavičiek:

Dĺžka balónika: cca 8,5 cm
Priemer balónika: cca 4 cm
Dĺžka hadičky: cca 28 cm
Priemer hadičky: cca 0,8 cm

Nohavičky – veľkosť S:

https://www.ruzovyslon.sk/starostlivost-o-latexove-pomocky/
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a) šírka v páse: 31,5 cm
b) šírka nohavice (cez stehno): 26 cm
c) výška v boku: 9,6 cm

Nohavičky – veľkosť M:

a) šírka v páse: 34,5 cm
b) šírka nohavice (cez stehno): 26,2 cm
c) výška v boku: 10,2 cm

Nohavičky – veľkosť L:

a) šírka v páse: 38,5 cm
b) šírka nohavice (cez stehno): 27,6 cm
c) výška v boku: 11,2 cm

Nohavičky – veľkosť XL:

a) šírka v páse: 43,3 cm
b) šírka nohavice (cez stehno): 28,3 cm
c) výška v boku: 12,2 cm
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