
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.

Análdugó nagy (12 x 6,4 cm)

Karbantartás

Finom felületű kendővel jobban eltávolíthatja a szennyeződéseket és a
kenőanyag-maradványokat. De ilyen Segédeszközök fertőtlenítése otthonában
sem fog eltévedni, és nagy segítőjévé válik minden fujtajbls elleni
küzdelemben.

Vízállóság

A vízzáróságot itt szó szerint értjük, ez a fajta csap valóban hosszú távú vízbe
merítést tesz lehetővé, anyagváltozás nélkül. Mivel ezek a zselés anális dugók
vízállóak , gond nélkül lemoshatók folyó víz alatt, szappannal vagy
tusfürdővel (az intim higiéniára szánt antibakteriális termékeket ajánljuk).

Design és alak

Középen szélesebb (lásd fotó), alul a sarok (a végbélben való elakadás kockázatának csökkentése és a jobb fogás is).
Ez a kúpos forma igazán jól átgondolt és praktikus is: az anális dugó fokozatos lefelé tágítása óvatosan fellazítja és
kitágítja a végbélnyílást, majd a tű fájdalommentesen és finoman behatol a végbélbe, finoman masszírozva annak
falait és a kívánt stimulációt biztosítja.
A forma és a rugalmas anyag a kenőanyaggal együtt megakadályozza a kellemetlen mikrotraumákat, amelyek a
gondatlan kezelés során keletkezhetnek. A sarok célja, hogy megakadályozza az anális dugó beszorulását a testbe.

Anyag

Közepesen kemény gél , enyhén hajlítható. Ezt az anyagot különféle erotikus segédeszközök gyártására
használják, az anális dugók rugalmasak és puhák, mégis jól tartják a formáját . Ez fontos a jobb behelyezés
érdekében, hogy a tű ne kerüljön ki. Felülete puha, sima, enyhén porózus, kellemes tapintású .

Szín

Világos rózsaszín, félig átlátszó . Ez a szín népszerű az anális készülékeknél, talán tudat alatt a gyengédség és a
biztonság érzését kelti.

Méretek

A teljes tű hossza: 12,5 cm
Hossza láb nélkül (= használható rész): 9,5 cm
Alsó átmérő: 6,4 cm
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