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Análdugó kicsi 10 x 3,3 cm

Karbantartás

Mivel ezek a zselés anális dugók vízállóak, gond nélkül lemoshatók folyó víz
alatt, szappannal vagy tusfürdővel. A szennyeződések jobb eltávolításához
használjon finom felületű rongyot, mert a kefe károsíthatja a zselés anyagát.
Az anális dugó (végbél) használatának környezete miatt nagyszerű
Segédeszközök fertőtlenítése.

Vízállóság

Mivel a legtöbb nem vibráló anális segédeszköz vízálló , használható a
fürdőben (zuhanyzóban és fürdőben), könnyű karbantartás. A Vízzáróságot itt
szó szerint értjük, ez a fajta csap valóban hosszú távú vízbe merítést tesz
lehetővé, anyagváltozás nélkül.

Design és alak

Ergonomikus forma jó markolattal és lekerekített heggyel, amely könnyű és
gyengéd behatolást tesz lehetővé a végbélnyílásba. Középen a legszélesebb,
alsó részén találjuk a sarkat (a végbélben való elakadás kockázatának
csökkentése és a jobb fogás is). Ez a kúpos forma praktikus: az anális dugó
fokozatos lefelé nyúlása 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. Az alsó részen lévő láb a behelyezéskor történő megfogást
szolgálja, a csap a láb segítségével szilárd alapra vagy a kád aljára is
rögzíthető és óvatosan felszerelhető. A sarok másik és nem kevésbé fontos
feladata, hogy megakadályozza az anális dugó beszorulását a test belsejébe. A
lábfej nem tapadókorongként szolgál, így nem rögzíthető sima felületre.

Anyag

Lágy zselé , enyhén hajlítható . Az ilyen típusú anyagokat 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

A teljes csap hossza: 10 cm
Hossza láb nélkül (= használható rész): 8 cm
Felső átmérő: 2,3 cm
Középső rész átmérője: 3,3 cm
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