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Análny kolík Ripper Pleasure

Údržba

Vďaka vodotesnej úprave bude údržba kolíka jednoduchá. Po akcii ho
opláchnite teplou vodou s mydlom a osušte jemnou handričkou.Dezinfekcia
pomôcok sa postará o zvyšok očisty. Kolík potom uložte do šuplíka s ostatnými
hračkami, ideálne zabalený v pôvodnom obale alebo textilnom vrecúšku, aby
na seba materiály navzájom nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Pred použitím
stačí prúd čistej vody s kvapkou mydla.

Vodeodolnosť

Tento obrí krásavec je vodotesný a rád sa potápa, takže ho pokojne prizvite aj
k vodným hrátkam. Erotický kúpeľ si nechá páčiť.

Dizajn a tvar

Análny kolík nám trochu pripomína kopčekovú zmrzlinu, na ktorej si ale pochutnajú len tí najskúsenejší análnici.
Pomôcka má obľúbený tvar kužeľa s tromi oválnymi priemermi a ľahko zaoblenou poddajnou špičkou. Vďaka veľkej
koncovej pätke sa hračka dobre drží v ruke aj pri svojej nadpriemernej veľkosti.

Materiál

Zdravotne nezávadný PVC materiál bez ftalátov s hladkým povrchom uľahčí zavádzanie kolíka. Po namazaní
lubrikantom dobre kĺže a je príjemný na dotyk. Mäkké silikónové jadro umožní ľahké ohýbanie alebo stláčanie kolíka.
Vonia po gume.

Farba

Čierna farba evokuje tajomnú nočnú oblohu. Zvyšuje chuť na sex a opticky zoštíhľuje, ale vašu dierku neochudí kolík
ani o milimeter slasti.

Rozmery

Kolík sa pýši nadmernými rozmermi, preto patrí do zbierky skúseným majstrom análnych hrátok. Rozhodne to nie je
hračka pre začiatočníkov alebo pešiakov s malými skúsenosťami.

Celková dĺžka s pätkou: 14,4 cm
Použiteľná dĺžka bez pätky: 12,7 cm
Priemer vrchnej časti: 4,4 cm
Priemer prostrednej časti: 5,5 cm
Priemer spodnej časti: 6 cm
Hmotnosť: 320 g
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Šírka pätky: 6,1 cm
Dĺžka pätky: 10 cm
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