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Medium Plug análdugó

Karbantartás

A vízálló anális dugó karbantartását villámgyorsan elvégezheti. Minden játék előtt
és után alaposan szappanozza be, öblítse le folyó víz alatt, és hagyja megszáradni
a szabad levegőn. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot az összes
rejtett baktériumtól, és higiénikusan tisztán hagyja. Csak permetezze a
szerszámra, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Tárolja a száraz anális dugót
az eredeti csomagolásában vagy szövettasakjában, hogy ne érjen hozzá a fiókban
lévő többi játékhoz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és
megsérülhetnek.

Vízállóság

Az anális dugó vízálló kezeléssel rendelkezik, így a vízzel teli fürdőkádban
változatossá teheti játékait.

Design és alak

A játék gyengéd benyomást kelt, kúpos formája némileg bordugóhúzót idéz. A
lekerekített hegy és a test sima meghosszabbítása megkönnyíti a behelyezést, a
szűkített szárnak köszönhetően pedig az anális dugó nem csúszik ki az aljából szex
vagy járás közben. A szerszám jól illeszkedik a kézbe, és a nagy kerek alap, amely
megbízhatóan tart minden sima felületen, megkönnyíti a kezelést.

Anyag

Az anális dugó ártalmatlan, kiváló minőségű, semleges illatú TPE anyagból (termoplasztikus elasztomer) készült,
amelyet tartóssága és tökéletesen sima felülete miatt imádni fog. A játéknak rugalmas teste van, szilárdabb maggal,
amely megkönnyíti a behelyezést.

Szín

A romantikus rózsaszín szín kedvet ad a gyengéd és érzéki játékokhoz. Az anális dugó finoman világít, ha
megvilágítják, és árnyalata rózsaszínről világoszöldre változik.

Méretek

A szerszám közepes méretei megfűszerezik a szamár ingerlését, különösen a haladó ínyenceknek.

Teljes hossza: 13 cm
Használható hossz: 11 cm
Minimális átmérő: 1,1 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Maximális átmérő: 4 cm
Szár átmérője: 1,8 cm
Láb szélessége: 5,6 cm
Súly: 90 g
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