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Skleněné dildo Icicles No. 28 (17 cm)

Údržba

Údržba je jednoduchá, nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Po použití ho
odporúčame dôkladne umyť teplou vodou a mydlom a nechať uschnúť. Vďaka
neporéznemu materiálu sa dobre udržiava. Dezinfekcia pomôcok zbaví dildo všetkých
fujtablú, ktoré mydlo nezabilo. Vďaka pätke ho môžeme postaviť na stôl ako ťažítko,
taky sa za ňu dobre drží.

Dizajn a tvar

Mierne zahnuté, na konci rozšírené v žaluď. Hodí sa prevažne na vaginálnu
stimuláciu, k análny ho moc neodporúčame – zahnutý tvar a výstupky nie sú na hlboké
zavádzanie stavané. Po celej dĺžke sú vystúpené špirálky, ktoré vytvárajú 8 – 9 (záleží
na tom, z ktorej strany sa pozeráte) prúžkov vo vodorovnom smere. Z jednej strany je
do žaluďa pretlačené „obrátenej“ písmena V. Patka v spodnej časti krásne zapadá medzi
prstami, čím značne uľahčuje zavádzanie a celú manipuláciu. Zároveň na nej dildo dobre
stojí, napr. Na stole, v poliččce pod.

Materiál

Už na prvý dotyk si ho zamilujete. Dildo je ručne vyrobené z nealergenního
tvrdeného skla. Tvrdené (bezpečnostné) sklo sa vyrába tzn. kalením, kedy je najprv
nahriatie na 620 ° C a následne prudko schladené. Vďaka tomu získa vysokú pevnosť a
odolnosť proti nárazom. V krabici je dobre zabalené a pripevnené, prepravou sa
nepoškodí.

Materiál sám o sebe je skôr chladný. Pred použitím doporučujeme dildo na chvíľu zahriať v dlaniach. Ak ale chcete
partnerku prekvapiť, môžete dildo ešte viac ochladiť, napr. Vložením do chladničky. Alebo naopak zahriať tak, aby
bolo horúce, napr. V mikrovlnnej rúre alebo ponorením do horúcej vody.

Rozmery

Dĺžka: 17 cm
Priemer v najširšom mieste (žaluď): 3,5 cm
Priemer hlavnej časti: 3 cm
Hmotnosť: 296 g
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