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Partner dildó Strapless Triple Game (20 cm)

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően kezelheti a bal hátsó vibrátor
karbantartását. A játékok után mossa le meleg vízzel, egy csepp szappannal,
majd törölje le törölközővel. Puha szivaccsal tisztítsa meg a vibrátor
barázdáiban található szennyeződéseket vagy kenőzselé-maradványokat.
Segédeszközök fertőtlenítése garantálja a játék tökéletes tisztaságát. A száraz
vibrátort a többi segédeszköztől elkülönített fiókban tárolja, hogy anyagaik ne
kölcsönhatásba lépjenek és ne sérülhessenek. A textiltáska vagy az eredeti
csomagolás ideális lesz.

Vízállóság

A Strapless Triple Game partner dildo vízálló felülettel rendelkezik. Lepje meg
felét, és kényeztesse magát orgazmussal, például a wellness szálloda
pezsgőfürdőjében.

Design és alak

A vibrátor eredeti benyomást kelt, formája pedig egy felemelt mutatóujjra emlékeztet. A készülék jól tart a kézben,
és három feje van a hüvely és a fenék irritálására. A vibrátor leghosszabb, meghosszabbított végű része a partner
stimulálására szolgál, és tökéletesen feldolgozza a nő prosztatáját vagy G-pontját. A készülék középső hüvelyi része
viszont csak a végén szélesedik ki. A három fejléc közül az utolsó a legkisebb és legkeskenyebb. Tökéletesen
alkalmazkodik a végbélnyílás anatómiájához, és megkönnyíti a hátsó ajtóba való behelyezést.

Anyag

Már az első érintésre beleszeretsz a puha szilikon anyagba. Porozitásmentességének köszönhetően a vibrátor tisztán
is tartja.

Szín

A lila szín titokzatosan néz ki, és elkíséri Önt az érzéki élmények szobájába.

Méretek

A vibrátor mérete mind a kezdőknek, mind pedig a pegging és a közös játékok haladó rajongóinak örömet okoz.

Teljes hossza: 20 cm
Hüvelytű hossza: 10 cm
Anális dugó hossza: 6,5 cm
Hüvelytű átmérője (legszélesebb rész): 4 cm
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Anális dugó átmérője (legszélesebb rész): 2,6 cm
A leghosszabb rész hasznos hossza: 14,3 cm
Súly: 272 g
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