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Triple Flexi Stimulator felcsatolható pénisz

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése- mivel a tojás nem vízálló, javasoljuk, hogy a
végén fújjon fertőtlenítőszert a játékokra, így biztos lehet benne, hogy a játék
minden morzsától mentes.

Vízállóság

A gyártó nem állítja, hogy a vibrotojás vízálló, ezért jobb, ha nem áztatjuk, és
mosás előtt kivesszük. Más mechanikai alkatrészeket biztonságosan moshat és
használhat vízben, csak szappannal és meleg vízzel .

Design és alak

A stimulátor valójában a vibráló erekciós gyűrű és a szorító pénisz előnyeinek kombinációja. A zselés gyűrűt
ráhelyezed a férfi péniszére , fölötte egy rezgőtojás beillesztésére szolgáló hurok, a gyűrű alatt pedig egy csuklós
vibrátor (belül egy csuklós szerkezet, ami lehetővé teszi az alakítást).
A gyűrű vastagabb gélrétegből készült, amely minimálisan (kb. 1 / 2-1 cm) nyújtható, megtartja formáját és
lehetővé teszi a vibrátor szilárdan a testhez való rögzítését is. A gyűrűben lévő lyuk átmérője körülbelül 3 cm (lásd a
fotót). Ha egy férfinak kisebb átmérőjű pénisze van, akkor a kezével kell tartania a stimulátort. Ha egy férfi
péniszének átmérője meghaladja a 3,5-4 cm-t, a készülék túlságosan összehúzhatja azt. Enyhén formázott
hegyével végződik . A felület sima. A vibrátort elsősorban az análisban és a hüvelyben való használatra szánják.

Anyag

Átlátszó (átlátszó) gél, rugalmas és puha , mégis megtartja formáját . Anyagának és csuklós mechanizmusának
köszönhetően minden irányban rugalmas . Az anyag szinte láthatatlan.

Szín

Az áramellátásról két AA ceruzaelem gondoskodik. A tojást külön is használhatja önirritációra . A rezgések a
vezérlőn lévő kerékkel állíthatók, szélső helyzetben pedig viszonylag erősek. Ha használat közben a tojást
behelyezzük a stimulátorba, az elsősorban a gyűrűt érinti, a vibrátor minimálisan rezeg.

Méretek

Műpénisz hossza: 15 cm
A hüvelybe/végbélnyílásba behelyezhető hossza: 11 cm
A makk átmérője: 2,3 cm
A középső rész átmérője: 2,7 cm
Alsó átmérő: 2,9 cm
Súly: 260 g
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