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Vibračný análny kolík Classic

Údržba

Nafukovací kolík nie je vodeodolný a pretože ide o multifunkčný pomôcku
(nafukovanie, vibrácie), odporúčame opatrnosť pri používaní i údržbe. Análny
kolík je odolný telovým sekrétom, avšak namáčanie celé pomôcky vo vode nie
je vhodné. Samotný kolík bez časti, kde sú napojené drôtiky, môžete s väčšou
opatrnosťou opláchnuť pod teplou tečúcou vodou, lepšie je však kolík iba
čistiť vlhkou handričkou. Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky –
perfektný pomocník na údržbu vašich hračiek. Hlavne dávajte pozor pri
striedavom používaní análnym a vaginálnym – maximálna hygiena je
úplne nutná.

Dizajn a tvar

Tvar tohto análneho kolíka je štandardný, teda kónický. Spodná rozšírená časť je zakončená pätkou k lepšiemu
uchopeniu. Patka chráni aj pred uviaznutím v konečníku. Vrchná zúžená časť je zaguľatená pre bezbolestné a
jednoduché zavádzanie. Nafukovací kolík je menšej veľkosti (rozmery sú uvedené nižšie). Pri nafúknutie sa
zväčšuje predovšetkým stredová časť. Tlak na sliznicu je pozvoľný, jeho intenzita je priamo úmerná počtu stlačení
balónika. Po nafúknutí nie je úplne súmerný, mrknite sa na fotky. Ono v prírode nie je úplne súmerného skoro nič
(pozrite sa na svoj tvár alebo prsia). :)

Materiál

Materiál (mäkčená guma) sa vo vyfúkol stave zdá na dotyk tvrdý a pevný
Po nafúknutí balónikom je kolík veľmi mäkký a príjemný, pritom pevný základ zostáva, iba okolo neho sa
vytvorí pružná a mäkká bublina, ktorá netlačí (viď. Fotky).

Farba

telová – natural (čierne prevedenie už nie je v ponuke)

Rozmery

Dĺžka anál. kolíka: 12 cm
Dĺžka bez pätky: 9,5 cm
Dĺžka nafúknutého kolíka: 10 cm
Priemer nafúknutého kolíka v najširšej časti: 10 cm
Priemer vrchnej časti: 2,1 cm
Priemer strednej časti: 3 cm
Priemer spodnej časti: 3,5 cm
Hmotnosť: 248 g
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