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Heavy Balls análgyöngysor

Karbantartás

A segédeszköz vízálló felülettel rendelkezik, így a bal hátsó részen
karbantartható. A művelet után öblítse le a golyókat meleg vízzel, egy csepp
szappannal, és szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése
befejezi a tisztítást. A száraz anális golyókat a többi segédeszköztől elkülönítve
tárolja, hogy az anyagok ne hassanak egymásra és ne sérülhessenek. Az
eredeti csomagolás vagy textiltáska remek lesz.

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően labdákkal úszhat a medencében vagy a
pezsgőfürdőben, és élvezheti az izgalmas utazást a felével.

Design és alak

A segédeszköz modern hangulatú, és elefántgondozóink dicsérik a gondosan
kidolgozott formát. Az első golyó hosszabb a könnyebb behelyezés érdekében.
A széles láb jól tart a kézben, és megkönnyíti a játék hordozását. Mindhárom
golyó azonos átmérőjű, de ne nyomja be a fenekét.

Anyag

A puha szilikon felület bársonyként simogatja a bőrt. Ez a nem porózus anyag nem okoz allergiás reakciókat, ezért az
egészségügyben is használják.

Szín

A hollófekete szín titokzatosan néz ki. Vágyat ébreszt benned a nem hagyományos erotikus élmények után.

Méretek

Kisebb paramétereiknek köszönhetően a Heavy Balls anális labdák még a kezdők számára is megtöltik a fenekét.

Teljes hossza: 13,3 cm
Használható hossz: 12 cm
A hegy átmérője: 2 cm
Golyó átmérője: 3,2 cm
Láb átmérője: 7,5 cm
A felső labda hossza: 4,5 cm
Az alsó és a középső labda hossza: 2,5 cm
Szár hossza: 1,5 cm
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Szár átmérője: 1,8 cm
Súly: 144 g
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