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Pripínací penis King Cock XL (21,5 cm)

Údržba

Údržba pripínacieho penisu King Cock XL vám nezaberie viac ako minútu.
Z postroje vytiahnite dildo (realistický penis) a dôkladne umyte teplou vodou
s mydlom. Dezinfekcia pomôcok dodá dildu čistotu a príjemnú vôňu. Postroj
dôkladne utierajte vlhkou handričkou. Odporúčame pripínací penis uchovávať
oddelene od ostatných pomôcok. Materiály by mohli reagovať.

Vodeodolnosť

Dildo samotné je vodeodolné. Vezmite ho do sprchy alebo vane, kde je navyše
môžete prisať. Strapon nenamáčajte, mohol by sa poničiť a to by bola škoda.

Dizajn a tvar

Dildo telovej farby, úplne realistické, s ľahko ružovkastým žaluďom. Vidíte aj naakumulované žilky – ako živý! Dildo
má vychytanú prísavku, ktorá po prisatí pevne drží. Přisajte treba na vaňu, kachličky, stolík alebo napríklad na auto.
U hračky King Cock XL nájdete "3 silikónové upínacie krúžky rôznych veľkostí. Foremný, ale nie sú naťahovacie.

Materiál

Dildo z PVC plastu, ktorý je mäkký a veľmi ohybný. Zdravotne nezávadný materiál, príjemný na dotyk.
Pôvodne býval postroj kožený (preto to aj hovoríme vo videu), ale teraz už je z vinylu.

Farba

Dildo telovej farby, Strapon v čiernom prevedení. Sexy čierna farba navodí ten správny pocit dominancie.

Rozmery

Rozmery odnímateľného dilda:

Dĺžka dilda bez prísavky: 21,5 cm
Priemer v žaluďa: 5,3 cm
Priemer pri koreni: 6 cm

Priemer upínacích krúžkov:

Najmenší: 3,3 cm
Stredná: 4,3 cm
Najväčšia: 5,3 cm
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Veľkosť postroje:

Maximálny nastaviteľný obvod popruhov v bokoch je 150 cm, do tohto obvodu môžete postroj pohodlne nosiť.
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