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Classic vibrációs análdugó

Karbantartás

A felfújható tű nem vízálló , és mivel egy többfunkciós segédeszköz (felfújás,
rezgés), óvatosan kell eljárni a használat és a karbantartás során. Az anális
dugó ellenáll a testváladéknak, azonban a teljes készülék vízbe áztatása nem
alkalmas. Magát a tűt a vezetékek összekötő része nélkül is leöblítheti
óvatosabb folyóvízzel, meleg folyóvíz alatt , de jobb, ha a tűt nedves
ruhával tisztítja meg . Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása - a tökéletes
segítő a játékok karbantartásához. Legyen különösen óvatos anális és vaginális
használat váltakozása során – a maximális higiénia feltétlenül szükséges.

Design és alak

Ennek az anális dugónak az alakja szabványos, azaz kúpos. Az alsó kiszélesített rész lábbal van befejezve a jobb
fogás érdekében. A sarok a végbélben való elakadás ellen is véd. A felső szűkített rész lekerekített a fájdalommentes
és könnyű behelyezés érdekében. A felfújható tű kisebb méretű (a méretek alább találhatók). Felfújáskor a központi
rész különösen megnő. A nyálkahártyára gyakorolt nyomás fokozatos, intenzitása egyenesen arányos a
ballonnyomások számával. Miután a felfújás nem teljesen szimmetrikus, nézze meg a fotókat. A természetben
teljesen szimmetrikus szinte semmi (nézd az arcodat vagy a melleidet). :)

Anyag

Az anyag (puha gumi) fújáskor keménynek és szilárdnak tűnik
A ballon felfújása után a gombostű nagyon puha és kellemes, míg a tömör alap megmarad, csak egy rugalmas
és puha buborék keletkezik körülötte, ami nem löki (lásd a fotókat).

Szín

test - természetes (fekete kivitel már nem elérhető)

Méretek

Anális hossz. csap: 12 cm
Hossza láb nélkül: 9,5 cm
Felfújt csap hossza: 10 cm
A felfújt csap átmérője a legszélesebb részén: 10 cm
Felső átmérő: 2,1 cm
A középső rész átmérője: 3 cm
Alsó átmérő: 3,5 cm
Súly: 248 g
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