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Steel Man erekciós gyűrű

Karbantartás

A karbantartás egyszerű és csak egy pillanatot vesz igénybe. Mossa le a gyűrűt
meleg víz alatt, kevés szappannal. Ne félj a víztől, a sebészeti acél
rozsdamentes acél.

Vízállóság

Rozsdamentes acél, így nem kell attól tartania, hogy a gyűrű korrodálódik.
Kényeztesse magát vízi játékokkal, maximális erekcióval.

Design és alak

Mi, elefántok a ringben látjuk a Gyűrűk Ura gyűrűjét. Kerek, lekerekített élekkel, kerületén lézergravírozott matt
feliratok találhatók. Azt már tudjuk, hogyan lett a gyűrű. De mi lenne a vége az egésznek, ha a táskán gyűrű helyett
merevítő gyűrű lenne? Ki tudja…

Anyag

A Steel Man teljes egészében sebészeti acélból készül. Ellentétben azokkal a szilikon- és gumigyűrűkkel, ez egy
kellemes változás. A testen lévő gyűrű kellemesen hűvös. Nehéz, így viselve érezni fogod, és tartós, szinte
elnyűhetetlen.

Szín

Az ezüst szín lehűti a megjelenést, a hideg fémmel kombinálva csak a megfelelő minőséget kapja.

Méretek

Szeretjük, hogy a gyűrűket három változatban gyártják. A megfelelő méret kiválasztásakor kérjük, legyen fokozottan
körültekintő, és értékelje, hogyan viselkedik a pénisz, amikor megfojtják. Ez megakadályozza a helytelen használat
esetén előforduló problémákat.

S méret

Teljes hossza: 4,3 cm
Belső átmérő: 3,5 cm
Súly: 71 g

M-es méret
Teljes hossza: 5,3 cm
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Belső átmérő: 4,5 cm
Súly: 88 g

L-es méret

Teljes hossza: 5,8 cm
Belső átmérő: 5 cm
Súly: 97 g
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