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Dildo s prísavkou Clear (19 cm)

Údržba

Je ľahká, odporúčame po použití dôkladne umyť v teplej vode mydlom, nechať
vyschnúť a pre 100% vyčistenie je pre vás Dezinfekcia pomôcok tým pravým
pomocníkom.

Vodeodolnosť

Dildo je plne vodotesné, môžete ho používať v sprche aj vani, podľa ľubovôle
namáčať i umývať. Pozor ale dajte na vriacu vodu, to by nedopadlo dobre.

Dizajn a tvar

Verný odliatok mužského penisu spoznáte z drobných nesouměrnostíí.
Trebárs semenníky sú mierne nesúmerná, jednoducho každá guľa iná. Žaluď je
stredne veľký, výrazný, obriezky a tvorí výraznejšie prechod. Šourek
s semenníkmi na druhom konci zase dobre simuluje prirážanie pri sexe.
Povrch dilda je hladký, len drobné žilky sú čiastočne naznačené, detaily nie sú
viditeľné vôbec.
Na povrchu a tesne pod ním sa uvidíte drobné bublinky a nedokonalosti. Nie sú
skoro vidieť, nevadí nijako pri užívaní. Je to bežné u všetkých pomôcok z pružných
materiálov.

Prísavka: Prísavka je jednoducho bomba! Saje ako pijavice (čo nie je bežné u každého dilda – u niektorých pomôcok
vôbec nedrží). Po navlhčení sa prisaje na každý hladký povrch. Pre odobraní ju stačí trochu zdeformovať tlakom
prstov. Naše obľúbené miesta pre prisatie sú kuchynská linka, sprchovací kút, vaňa, stôl, dvere a zrkadlo.

Čo s prísavkou podniknúť:

Masturbácia. Zákazníčky napísala: „Keď niečo kuchtím a už sa to len pečie alebo varí, prirobíte dildo na
kuchynskú linku, dobre ho nageluji a rajtuj si na ňom ako na koníčkovi. Alebo si ho len pripevníte na
chladničku a urobím si to s ním zozadu v stoji alebo v polohe na všetkých štyroch. “
Švédska trojka = muž + žena + dildo. Stačí len vybrať vhodnú polohu a môžete si s partnerom vyskúšať
poriadny „sendvič“.

Materiál

Dildo je vyrobené z pružnej gumy, ktorá je veľa ohybná a flexibilné. Pri maximálnom ohnutie sa žaluď dotkne
prísavky v dolnej časti.
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Farba

Transparentné (priesvitná) farba.

Rozmery

Celková dĺžka s prísavkou: 20 cm
Dĺžka bez prísavky: 19 cm
Použiteľná dĺžka: 15,5 cm
Priemer žaluďa (vrchná časť): 4 cm
Priemer strednej časti: 4 cm
Priemer pri koreni: 4,5 cm
Priemer semenníkov (spodná časť): 5 cm
Hmotnosť: 346 g
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