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LateX bugyi felfújható dildóval Verona

Karbantartás

Öltözködés előtt porolja be a ruhanemű belsejét latexporral – ez
megkönnyíti az öltözködést, és megóvja a ruhákat az olyan sérülésektől,
mint a szakadás stb.
Csak speciális latex tisztítószerrel vagy tiszta, langyos vízben tisztítsa
mosópor hozzáadása nélkül.
Puha gyapjú kendővel törölje szárazra. Az ismételt mosás és szárazra
törlés növeli a fényességet. Ha még magasabb fényt szeretne,
használjon latex spray-t.
Latex segédeszközök ápolása biztosítják, hogy a latex még évekig
tökéletes állapotban maradjon.

Anyag

Természetes nagyon rugalmas és egyben erős anyag - kívül-belül sima.
Ne féljen, miután kivette a bugyit a csomagolásból – első látásra matt guminak tűnik. A vonzó fényes
megjelenés érdekében permetezze be a felületet speciális spray-vel. A könnyebb fel- és vetkőzés érdekében
javasoljuk, hogy a latex fehérnemű belsejét leporolja.
Az anyag felületén esetlegesen előforduló szakadások a gyártási módból erednek, ezért nem minőségi hibáról
van szó. De általában nem is tudod. A latex rendkívül rugalmas, de könnyen megsérülhet. Ezért kerülje a
ruhanemű érintkezését éles tárgyakkal (pl. hajtűkkel, ékszerekkel, körmökkel).
Az anyag tipikus gumiszerű illatú - van, aki szereti, van, aki nem túl jó illatú. Egyszerűen a latexhez tartozik, a
latex tipikus szag nélkül olyan lenne, mint egy elefánt törzs nélkül.

Szín

Fekete - polírozás után magas fényű.

Méretek

A felfújható pénisz minden nadrágmérethez azonos:

Pénisz hossza: 12 cm
A felfújatlan pénisz átmérője: 3,5 cm

A léggömb minden nadrágmérethez ugyanaz:

A léggömb hossza: kb 8,5 cm
A léggömb átmérője: kb.4 cm
Cső hossza: kb.28 cm
Tömlő átmérője: kb 0,8 cm

Bugyi - S méret:

https://www.sexyelephant.hu/latex-segedeszkozok-apolasa/
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a) derékbőség: 31,5 cm
b) nadrág szélessége (comb felett): 26 cm
c) oldalmagasság: 9,6 cm

Bugyi - M-es méret:

a) derékbőség: 34,5 cm
b) lábszélesség (comb felett): 26,2 cm
c) oldalmagasság: 10,2 cm

Bugyi - L-es méret:

a) derékbőség: 38,5 cm
b) lábszélesség (comb felett): 27,6 cm
c) oldalmagasság: 11,2 cm

Bugyi - XL-es méret:

a) derékbőség: 43,3 cm
b) lábszélesség (comb felett): 28,3 cm
c) oldalmagasság: 12,2 cm
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