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Análny kolík veľký (12 x 6,4 cm)

Údržba

Pre lepšie odstránenie nečistôt a zvyšky lubrikantov môžete použiť žinku
s jemným povrchom. ale taká Dezinfekcia pomôcok sa u vás doma taky
nestratí a stane sa super pomocníkom v boji proti všetkým fujtajblům.

Vodeodolnosť

Vodotesnosť je tu myslená doslova, tento druh kolíkov umožňuje skutočne aj
dlhodobé ponorenie vo vode, bez akýchkoľvek zmien na materiáli. Pretože sú
tieto gélové análne kolíky vodotesné, možno ich bez obáv umývať pod
tečúcou vodou, za použitia mydla či sprchového gélu (odporúčame prípravky
antibakteriálne, určené na intímnu hygienu).

Dizajn a tvar

Uprostred širšie (viď. Foto), v dolnej časti je pätka (kvôli zníženiu rizika uviaznutia v konečníku a tiež lepšiemu
držaniu).
Tento kónický tvar je skutočne premyslený a tiež aj praktický: Postupné rozširovanie análneho kolíka smerom dole
opatrne uvoľňuje a rozťahuje análny otvor, kolík potom bezbolestne a šetrne preniká dovnútra konečníka, jemne
masíruje jeho steny a prináša žiadanou stimuláciu.
Tvar i pružný materiál, spolu s lubrikantom zabraňuje nepríjemným mikrotraumatom, ktoré by pri neopatrnej
manipulácii mohli vzniknúť. Úlohou pätky je zamedzenie uviaznutia análneho kolíka vnútri tela.

Materiál

Stredne tvrdý gélový, dá sa mierne ohýbať. Tento typ materiálu sa používa na výrobu rôznych erotických
pomôcok, u análnych kolíkov je pružný a mäkký, napriek tomu dobre drží tvar. To je dôležité k lepšiemu
zavádzanie, aby kolík tzv. Neuhýbal. Povrch je jemný, hladký, mierne pórovitý, príjemný na dotyk.

Farba

Svetlo ružová, polopriehľadná. Táto farba je u análnych pomôcok obľúbená, snáď podvedome vyvoláva pocit
nežnosti a bezpečia.

Rozmery

Dĺžka celého kolíka: 12,5 cm
Dĺžka bez pätky (= použiteľná časť): 9,5 cm
Priemer spodnej časti: 6,4 cm
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