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Black Diamond análdugó

Karbantartás

A csap karbantartása egyszerű. Használat után alaposan mossa le meleg
vízben, és legjobb, ha erotikus hatású fertőtlenítőszerrel kezelje. Hagyja
megszáradni, és más segédanyagoktól elkülönítve tárolja (nem
érintkezhetnek közvetlenül, mert az anyagok reakcióba léphetnek).
A gyémántok egy ékszerdobozba tartoznak, de ezt a darabot jobb, ha ne tedd
oda. Az eredeti csomagolás ideális. Minden használat előtt öblítse le
meleg vízzel, és már mehet is!

Vízállóság

Ne félj bevinni a tűt a kádba, vízálló. Gond nélkül élvezheti a közös
zuhanyozást kedvencével. A vízcseppekkel együtt a fenékben lévő gyémánt is
a testeden fog ragyogni.

Design és alak

A gombostű megjelenése az, ami első pillantásra megragadja a tekintetet. Egy
gyönyörű gyémánt, amely csillogni fog a gyertyák fényében. Okos forma,
amely a helyén tartja a tűt.

Anyag

Maga a tű kényelmes szilikonból készült – olyan puha tapintású! A gyémánt ismét akrilból készült – úgy tart, mint
a szögezve. A szilikonnak köszönhetően a csap sem nem puha (rosszul behelyezett), sem nem kemény (nem
kényelmes viselet), és könnyen csúszik a kenőanyaggal.

Szín

Matt fekete, a sarkán gyémánt. A fekete a legjobb anális játékokhoz. Titokzatosan néz ki, és gyémánttal kombinálva
egyszerűen elegáns.

Méretek

Kis méret: Finom, kezdők ezzel a mérettel nem lépnek félre

Teljes hossza: 8,5 cm
Használható csap átmérő: 1,1–2,8 cm (a tű hegyén lévő keskenyebb rész fokozatosan kiszélesedik – szép a
könnyű behelyezéshez)
Ovális szár mérete gyémánttal: 3 × 4 cm
Súly: 34 g
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Nagy méret: Olyan punci, ami szépen kitölti az análist.

Teljes hossza: 11 cm
Használható csap átmérő: 1,4–3,5 cm (a tű hegyén lévő keskenyebb rész fokozatosan kiszélesedik – szép a
könnyű behelyezéshez)
Ovális szár mérete gyémánttal: 3,7 × 5 cm
Súly: 70 g
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