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Vagina Füles Bára

Karbantartás

Könnyedén karbantarthatja a vízálló hüvelyt a bal hátsó oldalon. Használat
után öblítse le meleg vízzel egy csepp szappannal, és szárítsa meg puha
törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi
részéről. Végül púderezze be a hüvelyt. Művaginák és maszturbátorok ápolása
győződjön meg arról, hogy a hüvely még mindig puha és rugalmas. A száraz
játékot az éjjeliszekrény biztonságos helyén tárolja a többi segédeszköztől
elkülönítve, hogy más játékok anyagai ne érintsék egymást és ne sérüljenek
meg. Szuper lesz az eredeti csomagolás vagy textil táska.

Vízállóság

Az Ears Bara vízálló felülettel rendelkezik, így élvezheti tetszés szerint a
zuhany alatt, fürdőkádban vagy pezsgőfürdőben. A vízi játékaid éjjel-nappal
csavart és csillogást kapnak.

Design és alak

Kisebb méreteinek köszönhetően a Vagina nem feltűnő benyomást kelt. Henger alakú, mindkét oldalán hurkokkal.
Ennek köszönhetően a játék jól tart és nem csúszik ki a kézből maszturbáció közben. A maszturbátor eleje formájú
szájhoz hasonlít. A készülék belsejében finom barázdák találhatók a pénisz jobb és kellemesebb stimulálásához.

Anyag

A Loveclone puha, hajlékony TPE / TPR anyaga minden irányba nyújtható, akár háromszorosára is. A nagy
rugalmasság mellett minden érintésre élvezni fogja a puhaságát is.

Szín

A test színe a természetet idézi. A játékok élménye irritálóbb és hitelesebb lesz.

Méretek

A maszturbátor kényelmesen elfér a tenyerében, és bármilyen péniszmérethez igazodik.

Teljes hossza: 9 cm
Hossza maximumra nyújtás után: 30-35 cm
Használható hossz: 8 cm
Elülső átmérő (száj): 4,5 cm
A középső rész átmérője: 4 cm
Hátátmérő: 4,5 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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Belső átmérő: rugalmas, alkalmazkodik
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