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Análny kolík s prísavkou Rainbow Euphoria

Údržba

Po každom použití kolík poriadne namydlite a opláchnite teplou vodou. Odporúčame
análne pomôcky starostlivo dezinfikovať, pretože Dezinfekcia pomôcok zbaví
pomôcky všetkých nečistôt. Aj tých, ktoré by ste videli len pod mikroskopom. Po
umytí už stačí len kolíček osušiť, schovať do vrecúška a uložiť do šuplíka.

Vodeodolnosť

Análny kolík Rainbow Euphoria je plne vodotesný. Môžete si s ním preto vhupnúť do
vane alebo vírivky.

Dizajn a tvar

Kónický, anatomicky dobre tvarovaný kolíček v kombinácii s veselým, dúhovým
prevedením sa ľahko zavádza a inšpiruje k novým hrám. Guľatá pätka efektívne plní
funkciu prísavky, ktorá dobre drží hlavne na mokrých obkladačkách.

Materiál

Na dotyk úžasne hebký silikón si zamilujete. Budete si s kolíčkom stále hrať v ruke a neodoláte myšlienke zaviesť si
ho do zadočku. Kvalitný, hypoalergénny materiál sa dobre čistí a udržuje.

Farba

Análny kolík v hrdých dúhových farbách pritiahne pozornosť. Zatúžite s ním po láskanie, objavovanie a
dobrodružstvo.

Rozmery

Z dvoch veľkostí si vyberiete tú, ktorá vám bude vyhovovať.

Malá veľkosť:

Celková dĺžka: 11,3 cm
Použiteľná dĺžka: 9,4 cm
Najväčší priemer: 3 cm
Najmenší priemer: 1,3 cm
Priemer prísavky: 4,5 cm
Hmotnosť: 55 g

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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

Veľká veľkosť:

Celková dĺžka: 13,5 cm
Použiteľná dĺžka: 11 cm
Najväčší priemer: 4 cm
Najmenší priemer: 1,6 cm
Priemer prísavky: 5,7 cm
Hmotnosť: 114 g
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