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Silikónový STP packer Mr. Vilik (12,8 cm)

Údržba

Údržbu vodotesného packera hravo zvládnete. Po každom použití ho namydlite
a poriadne ho opláchnite prúdom vody. Pokiaľ pomôcku nemôžete na verejnom
mieste umyť, starostlivo z nej vyklepte kvapky moču a utrite ju aspoň
antibakteriálnym vlhčeným obrúskom. Dezinfekcia pomôcok odstráni všetky
nečistoty. Aj tie, ktoré by ste si na prvý pohľad vôbec nevšimli. Stačí ju len na
pomôcku nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec vždy
packer osušte uterákom a suchý ho potom uložte do krabičky alebo textilného
vrecka. Dávajte pozor, aby sa pomôcka pri skladovaní nedotýkala produktov z
iných materiálov, ktoré na seba pri dotyku chemicky reagujú a poškodzujú sa.

Vodeodolnosť

Packer je vodotesný. Moč ani voda nezatečie do žiadnych škár, môžete preto s pomôckou pohodlne močiť a potom ju
jednoducho umyť.

Dizajn a tvar

Packer menších rozmerov s výrazne klenutým žaluďom, žilkovaním a vráskavými semenníkmi vyzerá ako skutočný
penis. Jeho realistické prevedenie dodá trans mužom sebavedomie hlavne pri močení na verejných toaletách.
Pomôcka sa dobre drží v ruke a vďaka širokému vnútornému priemeru sa jednoducho čistí. Žliabok vo vnútri
čiastočne vyplnených semenníkov zabraňuje pretekaniu moču.

Materiál

STP packer sa vyrába z kvalitného silikónu, ktorý je na dotyk hodvábne hebký a hladký ako skutočný penis. Vďaka
svojmu hypoalergénnemu a neporéznemu povrchu sa ľahko čistí a udržuje.

Farba

Svetlo béžová farba umocňuje realistické prevedenie packera.

Rozmery

Silikónový STP packer Mr. Vilik má fajn rozmery, vďaka ktorým parádne padne do packer strap-onu aj do ruky.

Celková dĺžka: 12,8 cm
Dĺžka penisu: 10,5 cm
Vonkajší priemer pakera: 4,5 cm
Vnútorný priemer pakera: 3 cm
Priemer otvoru v špičke žaluďa: 0,4 x 1 cm
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Šírka semenníkov: 5,5 cm
Hmotnosť: 129 g
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