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Dildó tapadókoronggal Purple II (19,5 cm)

Karbantartás

A vízálló vibrátort egy szempillantás alatt kimoshatod. Minden használat előtt és után
alaposan szappanozza be, majd öblítse le langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése
csak egy képzeletbeli cseresznye lesz a takarítás tetején. Hatékonyan távolítja el a
legkisebb szennyeződéseket is, amelyeket csak mikroszkóp alatt vesz észre. Csak
permetezze a vibrátorra, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. Végül törölközővel
szárítsa meg a játékot, és rejtse el egy textilzacskóba vagy dobozba. Javasoljuk, hogy
minden szexuális játékot külön tároljon, hogy ne érjenek egymáshoz, amitől a különböző
anyagok kémiai reakcióba léphetnek, és károsíthatják egymást.

Vízállóság

Műpénisz Purple II vízálló. Így akár a fürdőben vagy a zuhany alatt is lovagolhat rajta.

Design és alak

Műpénisz Purple II sötétlilában átlátszó dizájnjával és valósághű kialakításával hívja fel
magára a figyelmet. A feltűnő erezettség a kifejezetten formázott makkokkal kombinálva
intenzíven irritál, amikor behatol a hüvelybe. Szeretjük feszes, mégis puha és rugalmas
testét, amely jól érzi magát a kézben. Összességében a játék kissé terjedelmesnek tűnik,
de méretei minden nőt kielégítenek, a kezdőktől a legtapasztaltabbakig.

Anyag

A játék kiváló minőségű TPE anyagból készült, amely erős és mégis rugalmas. A vibrátor ezért minden helyzetben
tökéletesen alkalmazkodik a testhez.

Szín

A kristály sötétlila szín látványosan néz ki, és titokzatos aurájával elkápráztat. Engedd szabadjára fantáziádat, és
váltsd valóra titkos álmaidat.

Méretek

A vibrátor jól illeszkedik a kézbe, közepes mérete pedig kezdő és tapasztalt sárkányok igényeit is kielégíti.

Teljes hossza: 19,5 cm
Használható hossz: 18 cm
Legkisebb átmérő: 4 cm
Legnagyobb átmérő: 4,5 cm
Tapadókorong átmérője: 6 cm
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Súly: 182 g
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