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Obojstranné dildo Twinhead

Údržba

Vďaka vodeodolné úprave vám ľahká údržba zaberie minimum námahy. Dildo stačí opláchnuť pod
prúdom vlažnej vody, utrieť mäkkou handričkou a nechať uschnúť na voľnom vzduchu. Dezinfekcia
pomôcok 100% zbaví povrch všetkých nečistôt. Suchú hračku uložte oddelene od ostatných erotických
hračiek, ktoré by mohli materiál dilda poškodiť. Originálny obal bude ideálny úschovňou.

Vodeodolnosť

Dildo je vodotesné, preto si vodné hrátky nadšene užije spolu s vami v sprche alebo vírivke.

Dizajn a tvar

Realistický dizajn s presným odliatkom žaluďa a výrazným žilkovaním svojím tvarom pripomína pravý
penis. Pomôcka sa dobre drží v ruke. Vďaka svojej nadpriemernej dĺžke bude dildo parádny pre
spoločnú masturbáciu.

Materiál

Na dotyk príjemný patentovaný PVC materiál bez ftalátov s antibakteriálnou prísadou Sil-A-Gel dobre
pruží a príjemne vonia po gume. Po použití lubrikačného gélu dildo príjemne kĺže.

Farba

Telová farba evokuje ľudskú kožu. Pri pohľade na vierohodnú kópiu penisu dostanete chuť na sex.

Rozmery

Na výber máte z dvoch veľkostí dild, ktoré parádne rozšíria zbierku hračiek.

Menšia veľkosť dilda je svojimi rozmermi parádny pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorým vyhovuje klasická
veľkosť penisu.

Celková dĺžka: 30,5 cm
Použiteľná dĺžka: 30,5 cm
Dĺžka žaluďa: 4,4 cm
Priemer dilda: 3,8 cm
Hmotnosť: 345 g

Veľké dildo s nadpriemernými rozmermi nadchne aj skúsených milovníkov veľkých pomôcok, ktorí túžia po hlbokom
vaginálnom alebo análnom zaplnenie.
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Celková dĺžka: 47 cm
Použiteľná dĺžka: 47 cm
Dĺžka žaluďa: 5,5 cm
Priemer dilda: 4,5 cm
Hmotnosť: 647 g
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