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XXL Gésagolyók Purple Giants

Karbantartás

A vízálló golyók karbantartását villámgyorsan kezelheti. Minden használat előtt
és után alaposan szappanozza be, mossa le meleg víz alatt, és szárítsa meg
puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése befejezi a tisztítást, és
megszabadítja a játékot minden baktériumtól. Csak permetezze a szerszámra,
hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Tárolja a száraz Vénusz golyókat az
eredeti dobozban vagy textil tasakban. A különböző anyagok kémiailag hatnak
egymásra és károsíthatják egymást.

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően a Vénusz labdás hölgyeket is bepakolhatjuk
a fürdőbe, vagy úszhatunk velük a medencében.

Design és alak

A hosszabb, rugalmas zsinórral összekapcsolt Vénuszgolyók szolid benyomást
keltenek, és első pillantásra meglepnek átlagon felüli méretükkel. Két egymást
követő golyó kis golyókat idéz elő, és a behelyezés után intenzíven kitölti és
stimulálja a hüvelyt. A hosszabb pántnak köszönhetően a játék könnyen
kihúzható az intim területekről.

Anyag

Imádni fogja a ftalátmentes szilikon anyagot, amelyből a Vénusz golyók készülnek bársonyos puhasága és nem
porózus felülete miatt. A szilikon nem okoz allergiás reakciókat, ezért gyakran használják az egészségügyben.
Minden golyó belsejében egy fém súly van elrejtve, amely erős rezgéseket kelt, amikor oszcillál és nekiütközik a játék
falának.

Szín

A lila szín eleganciát idéz, és új örömök felfedezésére inspirál.

Méretek

Támogatás XXL Purple Giants nagyobb súlyt és szélesebb átmérőt kapott a borban. Ezért erősíti a medencefenéket a
tapasztalt nők számára.

Hosszúság incl. szár: 21,5 cm
Hossza szár nélkül: 11,5 cm
Golyó átmérője: 4,5 cm
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A golyók közötti csatlakozás hossza: 3 cm
A húzófül hossza: 10 cm
Súly: 200 g
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