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Nafukovací análny kolík Booty Pumper

Údržba

Vďaka vodoodolnej úprave zvládnete údržbu kolíka rýchlosťou blesku. Po akcii
ho opláchnite teplou vodou s kvapkou mydla a nechajte voľne uschnúť. Dajte si
ale pozor, aby sa voda nedostala dovnútra kolíka. Hadičku a balónik
neoplachujte pod prúdom vody, stačí ich utrieť navlhčenou handričkou.
Dezinfekcia pomôcok zbaví kolík všetkých baktérií a dotiahne očistu do konca.
Suchú hračku uložte do zásuvky oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba
ich materiály nemohli vzájomne pôsobiť a poškodiť sa. Super bude originálny
obal alebo textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Análny kolík má síce vodoodolnú úpravu, ale do sprchy alebo vane plnej vody ho so sebou radšej neberte. Do
odvzdušňovacieho ventila sa môže dostať voda, ktorá by vnútri pomôcky mohla narobiť viac škody než úžitku.

Dizajn a tvar

Análny kolík pôsobí sofistikovaným dojmom a svojím tvarom pripomína raketu. Pomôcka sa dobre drží v ruke a vďaka
veľkej prísavke ju pripevníte na všetky rovné povrchy. Kolík môžete zväčšiť stláčaním ručného balónika, a tým pádom
lepšie stimulovať citlivé body v zadočku.

Materiál

Neporézny silikón sa dobre udržuje v čistote a neobsahuje ftaláty ani prímesi spôsobujúce alergické reakcie na koži.
Jeho hebkosť si vychutnáte každým dotykom. Ventilček je vyrobený z odolného ABS plastu.

Farba

Čierna farba pôsobí dominantne a tajomne. Nechajte sa uniesť vášňou a nahliadnite za oponu pikantnejších hier.

Rozmery

Menšie rozmery análneho kolíka Booty Pumper potešia hlavne začiatočníkov, ktorí sa vo svojich skúsenostiach chcú
posunúť o kúsok ďalej.

Celková dĺžka pred nafúknutím: 11,5 cm
Priemer kolíka pred nafúknutím: 3,4 cm
Použiteľná dĺžka: 8,9 cm
Dĺžka hadičky: 35 cm
Priemer pätky: 7 cm
Hmotnosť: 142 g
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