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Roleplay készlet PussyCat

Karbantartás

Használat után szappanos fürdőt kell adni az anális dugónak. Segédeszközök
fertőtlenítése akkor befejezi a megtisztulást a tökéletességig. Permetezzen,
hagyja hatni egy percig, majd törölje le. De vigyázz a farokra. Próbáld meg
nem áztatni. Ha nagyon szennyezett, törölje le nedves ruhával. Ha ez sem
segít, akkor alaposan öblítse le folyó víz alatt, majd szárítsa meg. Ez
megakadályozza, hogy vihogjon. Nem kell mást tennie, mint a fém fejpántot
nedves ruhával áttörölni, és hagyni megszáradni. De ismét ügyeljen a szőrös
fülekre, amelyek nem ázhatnak be.

Vízállóság

Maga az anális dugó vízálló. Könnyen mosható folyó víz alatt. De vigyázz a szőrmére és a fém fejpántra. Ezek azok a
részek, amelyeknek nem szabad nedvesedniük.

Design és alak

Az anális dugó anatómiailag kialakított, így jól illeszkedik és nem nyomja be a fenekét. Keskeny hegye lassan
könnycsepp alakúra tágul. A fogas tövéből bozontos macskafarok nő ki. A macskafülekkel ellátott fejpánt alján
gumipárnák vannak befejezve, amelyek megakadályozzák a nyomást. A szőrös fülek hasonlítanak az aranyos animált
cicák fülére.

Anyag

Az anális dugó puha szilikonból készült, amely könnyen tisztítható. A fejpánton lévő szőrös macska farka és füle
plüssből van varrva. Úgy érzi, mintha a testét simogatná a farkával.

Szín

A benned lévő mély fekete szín egy szexi Catwoman jelmezt idéz majd. A macska fülének enyhén rózsaszín hegye
emlékeztetni fogja a gyengéd játékok iránti vágyát.

Méretek

Az univerzális méretű fejpánt szinte mindenkinek jól áll. A kisebb anális csatlakozó kezdőknek is megfelelő.

Anális dugó farokkal

Teljes farok hossza: 38 cm
Csap hossza: 9,3 cm
Maximális csap átmérő: 4,1 cm
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Csap hossza szár nélkül: 6,4 cm
Teljes hossza: 47 cm

Fülekkel ellátott fejpánt

Fülek szélessége: 7,3 cm
Fülek hossza: 8 cm
Fülek legkeskenyebb része: 2 cm
Súly: 108 g
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