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Pripínací penis King Cock Double (20 cm)

Údržba

Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky je jednoduchá, stačí dildo vybrať
z postroja, umyť mydlom a teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok sa potom
nastrieka a nechá chvíľu pôsobiť. Nakoniec len opláchnite a osušte. Pre istotu
skladujte dildo a postroj od seba zvlášť, aby materiály medzi sebou
nezreagovala.

Vodeodolnosť

Vodotesné dildo znesie šantenie vo vani rovnako ako v sprche. Postroj ale
radšej nenamáčajte. Mohol by sa poškodiť.

Dizajn a tvar

Dve spojená dilda vyzerajú realisticky s poctivo vypracovanými žalude. Prísavka pôsobí pevne a odolne. Samotný
postroj vsádza na jednoduché, ale funkčné prevedenie.

Materiál

Dildo sa vyrába z PVC plastu, ktorý urobí dojem svojou ohybnosťou a mäkkosťou. Materiál je zdravotne nezávadný a
príjemný na dotyk. Postroj z vinylu sa príjemne nosí, ale môžete sa pod ním zapotiť.

Farba

Dildo v prirodzenej telovej farbe podporí celkový dojem z realistického prevedenia. V kombinácii s elegantne čiernym
postrojom budete mať pocit, že do vás vnikajú dva skutočné penisy.

Rozmery

Veľkosť dilda poteší milovníkov extrémnych praktík.

Celková dĺžka: 20 cm
Dĺžka dilda bez prísavky: 17,6 cm
Priemer žaluďa: 5,8 cm
Priemer pri koreni: 7,1 cm
Priemer prísavky: 6,5 cm

Priemer upínacích krúžkov:

Najmenší: 3 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-starostlivost-o-eroticke-pomocky/
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

Stredná: 4 cm
Najväčšia: 5 cm

Veľkosť postroje:

Maximálna obvod popruhov v bokoch je podľa výrobcu 133 cm, do tohto obvodu môžete postroj
pohodlne nosiť.
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