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Prívesky na bradavky White Crystals

Vodeodolnosť

Ak milujete vodu tak, ako my slony, odvážte sa a užívajte si prívesky na
bradavky s kamienkami aj pri kúpeli. Len v sprche to s vášňou príliš
nepreháňajte, ak by predsa len skĺzli z bradaviek a dopadli na kachličky, mohli
by sa poškodiť. Ale za trošku risku tá vášeň stojí, čo myslíte? Umývať je
samozrejme môžete s použitím trošky jemného mydla alebo použite náš
špeciálny čistič určený pre erotické pomôcky.

Dizajn a tvar

Silikónová slučka zovretá sťahovacie guličkou pripomína číslovku 8. Na slučku
nadväzuje retiazku, zložený z piatich malých očiek. Na rozdiel od krásne hladké
guličky, retiazka zdobia malinké ozdobné vrypy, ktoré mu pridávajú na lesku.
Bradavky tak dostanú naozaj luxusný šmrnc. Jadrom celého ozdobného skvostu
na poslednom očku retiazky je kamienok, jemne spracovaný do tvaru vodnej
kvapky. Tým pridá celému prívesku nádych romantiky.

Materiál

Slučky príveskov sú zo silikónu, ktorý je na dotyk veľmi hebký a príjemný. Nie je síce tak pružný ako latex, ale svoju
funkciu plní dokonale a dlho vydrží. Kamienky sú z krištáľu, teda z priehľadnej odrody kremeňa. Podľa východných
kultúr má silné povzbudivé, ale aj liečivé účinky. My sme to na ňom síce nepoznali, ale celý prívesok má silný erotický
náboj.
Uťahovací guľôčka aj retiazky sú z bezniklového kovu.

Farba

Sýto čierne slučky krásne dopĺňa chrómovaný lesk navlečené guličky. Retiazky vďaka vrypom dostávajú radostný
striebristý odlesk, ktorý prechádza k trblietavým, ale ľadovo čírym kvapkám krištáľu.

Rozmery

Maximálny priemer slučky bez natiahnutia je 3,2 cm, potom ide ešte o malý kúsok natiahnuť, ale viac ako 3,5 cm by
mohlo spôsobiť roztrhnutie silikónového povrázku.
Priemer utiahnuté slučky môže byť pokojne menšia ako 0,5 mm, ale radšej slučku vždy uťahujte okolo bradavky,
prsta, pramienku vlasov a podobne. Keď budete guličku posúvať len tak, môže sa vám podariť ju úplne vyvliecť a dať
ju potom späť je naozaj náročný cvik aj pre skúseného slona. No schválne, znamená to dať dva silikónové povrázky,
každý s priemerom 1,8 mm do otvoru v guľôčke veľkého 2,5 mm. Povrázky sú teda trošku stlačené, aby vám gulička
sama nepovolila. A 9 mm hrubá gulička je drží naozaj dobre.
Dĺžka celého prívesku činí 11,4 cm, ale záleží na tom, koľko povrázku necháte okolo bradavky. Z toho samotný
retiazka tvoria 3 cm.
Očká retiazky majú dĺžku 7,4 mm a šírku 5 mm.
Krištáľová kvapka vysoká 24 mm, má v najširšom mieste 16 mm a hrúbku 8 mm.
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Jeden prívesok váži 6 gramov.
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