
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

Rozťahovací análny kolík Gaper

Údržba

Údržba zaberie len chvíľočku. Análny kolík po použití opláchnite teplou vodou
s mydlom a nechajte dobre uschnúť. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku
všetkých nečistôt. Suchý kolík schovajte do šuplíka k ostatným erotickým
pomôckam, ale dajte si pozor, aby sa materiály vzájomne nedotýkali.
Vzájomným pôsobením by sa totiž mohli poškodiť. Super bude originálny obal
alebo textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Análny kolík Gaper vie plávať ako o závod. Vo vode sa vás bude držať ako
kliešť, preto si môžete vodné radovánky užiť vo všetkých polohách.

Dizajn a tvar

Rozťahovacia análny kolík Gaper vyzerá ako otvorená Tlamka mäsožravé kvetiny, ktorá sa vo vnútri zadočku
prirodzene rozvinie a tlačí tak na citlivé body. Pomôcka sa dobre drží v ruke a po stlačení rozťahovacia vyzerá ako
klasický kolík s prísavkou. Zúžená špička uľahčuje zavádzanie. Dostatočne dlhá stopka kolík dobre drží v zadočku a
nevypadáva.

Materiál

Prémiový silikón so špeciálnou povrchovou úpravou, vďaka ktorej je kolík tak hebký, že vám to nedá a budete sa ho
chcieť neustále dotýkať. Pri opise nám kolík na stole slúžil ako antistresová pomôcka.

Farba

Matná antracitová farba evokuje zmyselnosť a priťahuje pozornosť ako magnet. Na vlastných telách sme si overili, že
čierna farba sa pre svoju praktickosť pre análne hry hodí najviac.

Rozmery

Rozťahovacia análny kolík Gaper má väcší rozmery, preto sa hodí skôr pre pokročilých používateľov análnych hračiek
alebo pre milovníkov análnych hrátok, ktorí sa chcú posunúť na ďalšiu métu. Nie je to hračka pre začiatočníkov.

Dĺžka kolíka: 9,5 cm
Použiteľná dĺžka kolíka: 8 cm
Šírka zatvoreného kolíka: 4 cm
Šírka otvoreného kolíka: 8,5 cm
Dĺžka stopky: 2,5 cm
Priemer stopky 1,8 cm
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Dĺžka oválne prísavky: 6 cm
Šírka oválne prísavky: 4,2 cm
Hmotnosť: 74 g
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