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Dildo s prísavkou Natural (19 cm)

Údržba

Po každom použití ho riadne umyte pod teplou tečúcou vodou s mydlom. Potom
nechajte uschnúť. Dezinfekcia pomôcok sa bude taky hodiť. Zbaví totiž hračku
všetkých baktérií a špínek, takže pápá zápaly.

Vodeodolnosť

Pretože je dildo nevibráčné, môžeme ich používať ľubovoľne v tečúcej i stojatej
vode. Ideálne je teda pre hrátky v kúpeľni.

Dizajn a tvar

Realistické stvárnenie mužského penisu. Koncová časť s žaluďom je výrazne
rozšírená a dominuje pekný, obrezaný žaluď. Plne funkčný prísavka s väčším
mieškom ukončuje dildo z opačnej strany. Povrch celého dilda tvoria drobné
žilky, ktoré však nie sú vyvedené na 100%, niektoré menšie detaily nie sú
viditeľné. Na povrchu sú drobné nedokonalosti, akoby mini-prasklinky. Je to
však obvyklé aj pri modeloch iných výrobcov, nemajú vplyv na životnosť dilda.

Materiál

Dildo je vyrobené z pružnej a flexibilnej gumy, môžete ho ľahko tvarovať do všetkých smerov a hneď sa vracia do
pôvodného tvaru. Vyrobené v USA z netoxických, nealergénnych materiálov, plne bez ftalátov a latexu.

Po rozbalení cítite typickú arómu gumy, každý ho vníma inak. Niekomu vonia, inému nevonia, mrknite sa na recenzie
nižšie). Po dôkladnom umytí mydlom + vodou a pár použitím sa aróma výrazne zníži. Chcete didl bez arómy? Vyberte
si sklenené dildo, pretože medzi mäkšími materiálmi sme zatiaľ neobjavili žiadne, ktoré by bolo od osvedčeného
výrobcu a dobre fungovalo.

V materiáli pri povrchu sú drobné bublinky a nedokonalosti. Nie sú moc vidieť, nijako nevadí, ale sú tam (ako
u väčšiny podobných pomôcok). Výrobca uvádza, že je materiál šetrný k životnému prostrediu a že si pri jeho
výrobe užili veľa zábavy, ktorú si užijete aj vy pri používaní pomôcky. Uvidíte sami. :)

Farba

Telová natural farba. Natural farba kože je moderný, preferujú ju skôr mladšie dievčatá a ženy. Farba je
prirodzená, úprimná a bezstarostná.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Rozmery

dĺžka vr. prísavky: 19 cm
dĺžka bez prísavky: 17 cm
použiteľná dĺžka: 14 cm
priemer žaluďa (vrchná časť): 4,2 cm
priemer strednej časti: 3,5 – 4 cm
priemer semenníkov (spodná časť): 4 – 8,5 cm
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