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Dildo s prísavkou Sapphire Boy (18,4 cm)

Údržba

Údržbu vodotesného dilda zvládnete rýchlosťou blesku. Pred aj po každom
použití ho poriadne namydlite a opláchnite pod tečúcou vodou. Po umytí
hračku nechajte voľne uschnúť alebo ju utrite jemným uterákom. Dezinfekcia
pomôcok zbaví dildo aj skrytých baktérií, ktoré by ste si nevšimli ani pod lupou.
Suchú hračku uložte oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba ich
materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Super bude textilné vrecúško alebo
originálny obal.

Vodeodolnosť

Dildo má vodotesnú úpravu, takže si s ním užijete zaplnenie vagíny alebo
zadočka aj v sprche alebo vani plnej vody.

Dizajn a tvar

Dildo pôsobí moderným a nadčasovým dojmom. Jeho zaoblená špička uľahčuje
zavádzanie a parádne dráždi bod G aj prostatu. Pomôcka má mierne zakrivené
hladké telo bez výstupkov, ktoré sa dobre drží v ruke, a kvalitnú prísavku
pripevníte na všetky hladké povrchy. Dildo svojím tvarom trochu evokuje penis,
ale jeho dizajn poteší aj milovníkov nerealistických pomôcok. Hračka skvele
drží aj v strap-one.

Materiál

Kvalitný lekársky silikón bez ftalátov nespôsobuje alergické reakcie na koži a podmaní si vás svojou zamatovou
hebkosťou. Dildo zľahka pruží, preto sa ľahko prispôsobí anatómii tela.

Farba

Zafírovomodrá farba evokuje hladinu oceánu. Nabije vás pozitívnou energiou a túžbou po vášnivom experimentovaní.

Rozmery

Dildo s prísavkou Sapphire Boy odporúčame aj začiatočníkom.

Celková dĺžka dilda: 18,4 cm
Použiteľná dĺžka: 14 cm
Maximálny priemer žaluďa: 3,3 cm
Maximálny priemer dilda: 3 cm
Šírka prísavky: 6,5 cm
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Hmotnosť: 165 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

