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Black Bliss manuális vákuum pumpa vaginára

Karbantartás

Könnyedén kezelheti a vízálló vákuumszivattyú karbantartását. Játék után
távolítsa el a szilikon rögzítést a műanyag sapkáról, öblítse le mindkét
alkatrészt langyos vízzel, és törölje le puha törülközővel. Csak törölje le a
ballon fogantyúját és a csövet egy nedves ruhával. Segédeszközök
fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden olyan szennyeződéstől, amelyet
csak mikroszkóp alatt venne észre. Csak permetezze a szilikon kádra, hagyja
hatni egy percig, majd öblítse le tiszta vízzel. Tárolja a szárazszivattyút az
eredeti dobozában vagy szövettáskában, hogy ne érjen hozzá a fiókban lévő
többi játékhoz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és
megsérülhetnek.

Vízállóság

A vákuumszivattyú vízálló felülettel rendelkezik, így játék után könnyedén tisztán tarthatod. De ne hívd a játékot a
vízbe játszani. Víz áramolhat a nyomásszelepbe, és megnehezítheti a vákuum szabályozását.

Design és alak

A vákuumszivattyú egyszerű benyomást kelt, és formája egy kicsit a sztetoszkópra emlékeztet. Az anatómiai szilikon
rögzítést tömör műanyag kád védi, ami megkönnyíti a készülék kezelését. A puha ballon fogantyúja könnyen
összenyomható, így akár nők is kezelhetik a készüléket. A nyomószelepet közvetlenül a fogantyú alatt is érezheti a
vákuum kényelmes és gyors kioldása érdekében.

Anyag

Már az első simogatásnál beleszeretsz a bársonyosan puha szilikonba. A szilikon anyag nem irritálja a bőrt, ezért
gyakran találkozunk vele az egészségügyben. És mivel a szilikon felülete nem porózus, könnyen tisztítható is. A
tömör ABS ellenáll a mechanikai sérüléseknek. Körültekintő kezelés mellett vákuumszivattyúja hosszú ideig úgy fog
szolgálni, mint az új.

Szín

A varázslatos fekete szín felébreszti benned a kísérletezés vágyát és az összes erotikus fantázia megvalósítását.

Méretek

Kicsi nőknek ajánljuk a kisebb rögzítésű pumpát.

A szivattyú teljes hossza: 50,5 cm
Külső hosszabbító hossz: 8,5 cm
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A hosszabbító belső hossza: 6,5 cm
A rögzítés külső szélessége: 6,5 cm
A rögzítés belső szélessége: 5 cm
Kihúzási magasság: 4,5 cm
Cső hossza: 30 cm
Súly: 196 g
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