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Fekete gyöngy análgyöngysor

Karbantartás

A vízálló labdák karbantartását a bal hátsóval tudod megoldani. Minden használat előtt és után
alaposan szappanozza be és öblítse le vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot
minden olyan szennyeződéstől, amelyet csak mikroszkóp alatt venne észre. Csak permetezze a
golyókra, hagyja hatni egy percig, majd mossa le. A száraz golyókat az eredeti csomagolásban vagy
textilzacskóban tárolja úgy, hogy ne érjen hozzá a fiókban lévő egyéb tárgyakhoz. A különböző anyagok
kémiailag hatnak egymásra és károsíthatják egymást.

Vízállóság

Az anális golyók vízálló kezeléssel rendelkeznek. Ezért hívd meg őket egy pihentető fürdőre vagy egy
érzéki zuhanyozásra. A meleg vízcseppek alatt kellemesen ellazulsz, és megerősíted a kölcsönös
intimitást a másik feleddel.

Design és alak

Az anális gyöngyök szilárd benyomást keltenek, és gyöngyök alakúak. Egy képzeletbeli zsinóron
összesen tíz olyan golyót találsz, amelyek tapintása nehéz. Közülük az első kisebb átmérőjű, ami
megkönnyíti a bevezetést. A készülék rugalmas teste jól hajlik, így dupla behelyezésre is alkalmas. A
hölgyek élvezhetik a fenék és a hüvely egyidejű stimulációját. Az anális labdák jól tartanak a kézben, és
könnyen kezelhetők szóló- és partnerjátékok során.

Anyag

Az egyes golyók erős PVC anyagból készültek ftalátok nélkül, aminek köszönhetően az anális gyöngyök kényelmesen
beilleszthetők. De a golyók közötti összekötő lábak jól rugóznak, így a játék hajlítás után visszanyeri eredeti egyenes
formáját. A sima tapintású műanyag kenés után tökéletesen siklik, így a játék úgy fog menni, mint a karikacsapás. A
tipikus műanyag szag kicsomagolás után enyhén érezhető, mosás után eltűnik.

Szín

A szerszám varázslatos színe a tahiti fekete gyöngyöt idézi, amelyről ezek az anális golyók a nevüket viselik. Azt
találtuk, hogy közvetlen napfényben a játék árnyéka sötétbarnára emlékeztet.

Méretek

Kisebb átmérőjének köszönhetően a szerszám kezdők számára is megfelelő.

Teljes hossza: 28 cm
Kisebb golyók átmérője: 1,7 cm
A nagyobb golyók átmérője: 2,2 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Súly: 74 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

