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Análny kolík Racoon Tail

Údržba

Análny kolík dostal do vienka vodotesnú úpravu, ale s ohľadom na chlpatú kožušinu je
údržba pomôcky trochu náročnejšie. Pri umývaní kolíka chvostík schovajte do dlane,
aby ste predišli jeho zbytočnému namáčanie. Kovovú časť stačí opláchnuť čistou vodou
s kvapkou mydla a osušiť uterákom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu
k dokonalosti. Pokiaľ na chvostíku po sexe zostali zvyšky gélu alebo spermií,
přemáchejte kožušinku v teplej vode s kvapkou jemného pracieho gélu a následne ju
ľahko vyfénujte. Suchý kolík uložte oddelene od ostatných pomôcok tak, aby na seba
materiály ostatných hračiek nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Skvelý bude originálny obal
alebo textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Kovový kolík má vodotesnú úpravu, ale kožušinku radšej zbytočne nenamáčajte. Mohla
by začať plstnatět a to by bola škoda.

Dizajn a tvar

Anatomicky tvarovaný kolík v tvare kvapky sa dobre drží v ruke a po namazanie
lubrikantom skvele vkĺzne do zadočku. Kožušinka evokujúce mývalia chvost pôsobí
roztomilo, pritiahne partnerovu pozornosť a parádne poslúži pre furry hrátky.

Materiál

Análny kolík z hladkej ocele môžete ohriať alebo schladiť. Pri kontakte s pokožkou si tak vychutnáte chladivú vášeň
i hrejivé teplo. Chlpatá kožušinka z polyesteru verne napodobňuje mývalia chvostík, ktorý zvodne ozdobí zadoček.

Farba

Strieborná farba prebúdza predstavivosť a intuíciu. Hnedá farba evokuje drevo a prebudí vo vás túžbu prežiť
vzrušujúci sex v prírode.

Rozmery

Kolík má menšie rozmery, preto sa skvele hodí aj pre začiatočníkov. Jeho väčšia hmotnosť ale uspokoja zadnej dierku
taky ostrieľaným análníkům, ktorí si chcú pri hrátkach vychutnať lepšiu stimuláciu zadočku.

Dĺžka kolíka aj s pätkou: 7 cm
Použiteľná dĺžka kolíka: 6,5 cm
Priemer kolíka: 3 cm
Dĺžka chvostíka: 25 cm
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mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Celková dĺžka kolíka s chvostíkom: 32 cm
Hmotnosť: 159 g
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