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Dildo s prísavkou Purple II (19,5 cm)

Údržba

Vodotesné dildo zvládnete umyť mrknutím oka. Pred aj po každom použití ho poriadne
namydlite a potom opláchnite vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok bude už len
pomyselnou čerešničkou na záver čistenia. Účinne odstraňuje aj tie najmenšie nečistoty,
ktoré by ste si všimli až pod mikroskopom. Stačí ju len na dildo nastriekať, nechať minútu
pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec hračku osušte uterákom a schovajte do textilného
vrecka alebo krabičky. Odporúčame skladovať všetky erotické pomôcky oddelene, aby ste
zabránili ich vzájomnému dotyku, pri ktorom by spolu rôznorodé materiály začali
chemicky reagovať a poškodzovať sa.

Vodeodolnosť

Dildo Purple II je vodotesné. Môžete na ňom preto rajtovať aj vo vani alebo sprche.

Dizajn a tvar

Dildo Purple II v temne fialovej farbe pripúta pozornosť svojim priehľadným dizajnom a
realistickým prevedením. Nápadné žilkovanie v kombinácii s výrazne tvarovaným
žaluďom intenzívne dráždi pri prenikaní do vagíny. Páči sa nám jeho pevné, napriek tomu
mäkké a pružné telo, ktoré sa dobre drží v ruke. Celkovo hračka pôsobí trochu mohutne,
ale svojimi rozmermi uspokojí všetky ženy od začiatočníc až po tie najskúsenejšie.

Materiál

Hračka sa vyrába z kvalitného TPE materiálu, ktorý je pevný a pritom pružný. Dildo sa preto skvele prispôsobí telu v
každej polohe.

Farba

Krištáľovo temne fialová farba vyzerá efektne a oslní vás svojou tajomnou aurou. Popustite uzdu svojej fantázii a
splňte si svoje tajné sny.

Rozmery

Dildo sa dobre drží v ruke a jeho stredná veľkosť uspokojí začiatočníčky aj skúsené dračice.

Celková dĺžka: 19,5 cm
Použiteľná dĺžka: 18 cm
Najmenší priemer: 4 cm
Najväčší priemer: 4,5 cm
Priemer prísavky: 6 cm
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Hmotnosť: 182 g
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