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Vibračný pripínací penis Gigolina

Údržba

Po umytí odporúčame pripínací penis ošetriť špeciálnym dezinfekčným
prostriedkom, pretože Dezinfekcia pomôcok zbaví vašu hračku všetkých
breberek, fujtablú a usadenín.

Dizajn a tvar

Strapon má realistický vzhľad. Pripínací penis je vernou kópiou skutočného
penisu aj so všetkými detailmi (žaluď, náznak predkožky, vystúpené žilky a
semenníky). V spodnej časti nájdeme plne funkčné prísavku, ktorá umožní
prisať penis na hladkú plochu (kúpeľňa, kuchynská linka, podlaha …) a
vyskúšať s partnerom sex v troch alebo jazdu na koníčkovi bez pomoci
rúk. Prísavka v spodnej časti funguje dobre, po prisatí na hladkú plochu
(ideálne mierne navlhčenej) dobre drží. Nesvedčí ju mastnota (tzn. Silikónové
lubrikanty znižujú účinok – ak je prísavka mastná, radšej ju poriadne umyte).
Pri každom kuse testujeme prísavku (bez toho aby sme porušili obal). Stáva
sa totiž, že niektoré kusy majú prísavku už od výroby urobenú zle a dobre
nedrží.

Materiál

Vibrátor – mäkký gélový, na dotyk príjemný. U žaluďa a dole pri semenníkov ohýbateľný, v prostrednej časti nie, je
tam vibračný strojček. Nohavičky – mäkký kožený pás a pevné remienky. Železný krúžok, ktorý sa zapína na štyri
cvoky a dá sa ľubovoľne zložiť. Krúžok sme zapli na jeden cvok (pre ukážku). Pri prvom použití sa ťažko rozopínajú a
je potrebné použiť väčšiu silu alebo si pomôcť nůžkama.

Rozmery

Vibrátor

Dĺžka vr. prísavky: 21 cm
Dĺžka bez prísavky: 19 cm
Priemer žaluďa: 4 cm
Priemer strednej časti: 4 cm
Priemer spodnej časti: 5 cm (spredu) a 9,5 cm (zboku)
Hmotnosť: 446 g

Nohavičky

Minimálny obvod pása: 44 cm
Maximálna obvod pása: 160 cm
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