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Cat Tail análdugó

Karbantartás

A bundának köszönhetően a játék karbantartása kicsit megterhelőbb. A
gombostű minél egyszerűbb mosása érdekében a farkát a tenyerébe rejtheti,
hogy ne nedvesedjen fölöslegesen a vízben. A szőr erős szennyeződése esetén
langyos vízben öblítse le egy csepp gyengéd mosógéllel, majd fújja le, hogy
még pihe-puha legyen. Csak öblítse le az üvegcsapot vízzel és egy kis
szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi
részéről. Tárolja a száraz segédeszközt az eredeti csomagolásban vagy textil
tasakban. Ezzel elkerülhető, hogy megsérüljön.

Vízállóság

Az üvegcsap szeret fürdeni, de a szőrös szőr nem sok vizet tesz ki, ezért ne
menj bele a vízi játékokba. A farok sokáig bolyhos marad.

Design és alak

A Cat Tail anális dugó macskafarkot idéz. Kúp alakú, és első pillantásra arany
színével vonz. A széles saroknak köszönhetően a készülék jól tart a kézben, és
könnyen behelyezhető az análisba. Egy mozgékony fekete farok díszíti majd a
fenekét a szerepjátékok során.

Anyag

Anyag A fogas két anyagból áll - az üveg végbélnyílásból és a szőrből, amely macskafarkszerűen nyúlik ki a fenékből.
Az üveg nem porózus anyag, így nem tapad meg a szennyeződést és tökéletesen mos. A puha szőr kellemesen
csiklandozza az egész testet.

Szín

Az arany és a fekete az időtlen kombinációhoz tartozik, amely az eleganciát és a luxust szimbolizálja.

Méretek

Az anális csatlakozó nagyobb méretű, így az anális játékok haladóbb szerelmeseinek is megfelelő. A kezdőknek
érdemes kisebb segédeszközöket keresni.

Csap hossza lábbal: 12 cm
Használható hossz: 10 cm
A hegy átmérője: 2,1 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,8 cm
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Teljes hossza: 40 cm
Farok hossza: 28 cm
Súly: 185 g
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