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Piss Lust anál tágító dugóval

Karbantartás

A vízálló alagút karbantartása mindössze néhány percet vesz igénybe. Nincs
más dolgod, mint minden esemény után alaposan beszappanozni, és langyos
vízzel leöblíteni. Akkor ő kerüljön sorra Segédeszközök fertőtlenítése, amely
eltávolítja a mikroszkopikus méretű szennyeződéseket a készülékből. Hagyd
hatni a fertőtlenítőt egy percig, majd öblítsd át újra az alagutat, töröld át és
száradás után elrejtheted az örömfiókodba, hogy ne érjen más játékokhoz. Az
erotikus segédanyagok egy része kellemetlenül reagál és megsérül. Ezért
javasoljuk, hogy minden eszközt külön-külön, textilzacskóban vagy dobozban
tároljon.

Vízállóság

A dugóval ellátott anális alagút vízálló. Így élvezheti a pisizést vele, vagy viheti
magával a pezsgőfürdőbe.

Design és alak

A dugóval ellátott anális alagút érdekesen néz ki és vonzza a figyelmet. Kúpos alakja megkönnyíti a behelyezést. A
jellegzetes sarok megakadályozza, hogy az alagút a szükségesnél mélyebbre jusson a fenékbe. A keskeny nyak és a
széles sarok is lehetővé teszi a viselést, hogy ne essen ki. A kerek dugó szemmel jól zár. Összességében az anális
alagút jól tart a kézben.

Anyag

Sima felülete és nem porózus tulajdonságai miatt imádni fogja a szilikon anyagból készült anális alagutat.

Szín

Az anális eszközök fekete színe elegánsnak és titokzatosnak tűnik. De a fő előnye, hogy elrejti az összes
szennyeződést.

Méretek

Az anális alagút méretei miatt csak tapasztalt ínyenceknek ajánljuk.

Teljes hossza: 13 cm
Használható hossz: 10 cm
Legkisebb átmérő: 3,2 cm
Legnagyobb átmérő: 5,9 cm
Belső átmérő: 3 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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