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Análny kolík Glow Night

Údržba

Údržbu vodotesného kolíka zmáknete ľavou zadnou. Stačí ho opláchnuť pod
teplou vodou s kvapkou mydla.Dezinfekcia pomôcok pomôcku zbaví všetkých
mikroskopických nečistôt, ktoré by odolali namydlený. Stačí ju na kolík
nastriekať, minútu nechať pôsobiť a potom spláchnuť. Po dokončení údržby už
stačí len análny kolíček utrieť a uložiť do šuplíka slasti.

Vodeodolnosť

Análny kolík je plne vodotesný. Vyrazte s ním preto do vane, bazéna alebo
vírivky. Taká romantická kúpeľ v rybníku pri svite mesiaca nie je nikdy na
zahodenie. Len pozor na divokej hrátky na deke. Vďaka luminiscenčným
vlastnostiam kolíka si vás môže niekto pomýliť so svetlušky, ktorú bude chcieť
uloviť.

Dizajn a tvar

Priehľadný análny kolík vyzerá nenápadne a trochu pripomína ťažítko. Jeho
úzka špička uľahčuje zavádzanie inak plného, zaguľateného tela kolíka, ktoré
prechádza v úzky krk a guľatou pätku, vďaka ktorej môžete kolík postaviť
trebárs na nočný stolík. Okrúhla stopka sa dobre drží v ruke, takže sa pomôcka
ľahko vyťahuje.

Materiál

Odolný sklenený materiál sa skvele hodí pre najrôznejšie hrátky. Môžete preto kolík nahriať v horúcej vode alebo ho
naopak na chvíľku vymraziť v mrazničke a potom si s ním prechádzať po celom tele. Sklo taky vyniká svojim úžasne
hladkým povrchom, vďaka ktorému do vás kolíček s kvapkou gélu vkĺzne ako po masle.

Farba

Vďaka priezračne číre farbe kolík vyzerá ako kvapka vody, ktorá uhasí smäd vašej túžby.

Rozmery

Análny kolík Glow Night je vyrobený v dvoch veľkostiach. Na svoje si tak prídu muži aj ženy, začiatočníci i pokročilí.

V našom e-shope máme všetky veľkosti erotických pomôcok od mini, cez malé, stredné, veľké až po veľkosti XL a
XXL. Označenie výrobcu sa však môže líšiť. Preto sa nenechajte zmiasť informáciami na účtenke alebo na krabici
výrobku. Dáme naše chobot do ohňa za to, že naše rozmery v popise zodpovedajú skutočnej veľkosti objednaného
produktu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Malý kolík:

Celková dĺžka: 6,2 cm
Použiteľná dĺžka: 5 cm
Priemer pätky: 3,2 cm
Priemer stopky: 2 cm
Priemer najširšej časti: 3,2 cm
Hmotnosť: 74 g

Veľký kolík:

Celková dĺžka: 8,2 cm
Použiteľná dĺžka: 7 cm
Priemer pätky: 3,8 cm
Priemer stopky: 2,2 cm
Priemer najširšej časti: 3,9 cm
Hmotnosť: 112 g
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