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SiliconeBall análdugó golyóval

Karbantartás

A vízálló csapot a bal hátsó oldalon tarthatja fenn. Használat után alaposan
mossa le szappannal és meleg vízzel. Alkalmas az abszolút tisztaság elérésére
Segédeszközök fertőtlenítése, amely még a mikroszkopikus méretű
szennyeződéseket is eltávolítja, amelyeket szabad szemmel nem venne észre.
Végül szárítsa meg az anális dugót, és tárolja dobozban vagy textilzacskóban,
hogy ne érjen közvetlenül más erotikus játékhoz. Ez megakadályozza, hogy
különféle anyagok egymásra reagáljanak, és károsítsák egymást.

Vízállóság

A SiliconeBall anális dugó vízálló felülettel rendelkezik, így nem csak az
ágyban, hanem a vízben is izgalmas kalandot élhet át. Egy ilyen lazítás a
pezsgőfürdőben egy pohár borral és egy pöcökkel a seggbe az egyik kedvenc
pénteki szertartásunk.

Design és alak

A minimalista kialakítású anális csatlakozó mind a férfiak, mind a nők számára
vonzó lesz. Anatómiai formája megkönnyíti a beilleszthetőséget, és egy kicsit a
megmunkálatlan szobrászati mellszobrra emlékeztet. Összességében minden
tűméret jól tart a kézben, így gyorsan becsúsztathatod a fenekedbe.

Anyag

Beleszeretsz a puha tapintású szilikonba. Egy csepp síkosítóval remekül felvihető és könnyen tisztítható. Minőségét a
Cseh Állami Közegészségügyi Intézetben ellenőriztük, amely tanúsítványt állított ki számunkra az anyag minőségéről
és egészségbiztonságáról. Vessen egy pillantást a galériára.

Szín

A titokzatos fekete szín új örömök felfedezésére csábít.

Méretek

A három méretben kapható anális csatlakozó a kezdőknek, haladóknak és igazi ínyenceknek is örömet okoz.

Az e-shopban minden méretű erotikus segédeszközt megtalálunk a minitől a kicsitől a közepesen, nagyon át egészen
az XL és XXL méretig. A gyártó megjelölése azonban eltérhet. Ezért ne tévesszen meg minket a termék nyugtán vagy
dobozán található információ. Csomagtartót teszünk a tűzre azért, hogy a leírásban szereplő méreteink
megfeleljenek az Ön által megrendelt szerszám valós méretének.
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Kicsi:

Teljes hossza tapadókoronggal: 8 cm
Használható tűhossz: 7 cm
Minimális csap átmérő: 1 cm
Legnagyobb tű átmérő: 2,8 cm
Ovális tapadókorong mérete: 3 × 4 cm
Súly: 49 g

Közepes:

Teljes hossza tapadókoronggal: 13 cm
Használható hossz: 11,5 cm
Minimális csap átmérő: 1,7 cm
Maximális csap átmérő: 4,2 cm
Ovális tapadókorong mérete: 4,5 × 6 cm
Súly: 125 g

Nagy:

Teljes hossza tapadókoronggal: 13,3 cm
Használható hossz: 11,5 cm
Minimális csap átmérő: 4 cm
Maximális csap átmérő: 5,5 cm
Ovális tapadókorong mérete: 5,5 × 7,7 cm
Súly: 198 g
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