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Dildó tapadókoronggal Natural (19 cm)

Karbantartás

Minden használat után alaposan mossa le folyó szappannal és vízzel. Ezután
hagyja megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése is jól jön majd. Megszabadít
a játéktól minden baktériumtól és szennyeződéstől, így gyulladást okoz.

Vízállóság

Mivel a vibrátor rezgésmentes, így akár folyó, akár álló vízben tetszőlegesen
használhatjuk. Ezért ideális játékhoz a fürdőszobában.

Design és alak

Egy férfi pénisz Valósághű megjelenítése . A makkos végrész jelentősen
megnagyobbodott , és egy szép körülmetélt makk uralja. Egy teljesen
működőképes tapadókorong nagyobb herezacskóval az ellenkező oldalról
fejezi be a vibrátort. Az egész vibrátor felülete apró erekből áll, amelyek
azonban nem 100%-osak, néhány kisebb részlet nem látszik. A felületen apróbb
hibák, például mini repedések találhatók. Más gyártók modelljénél azonban
általános, ezek nem befolyásolják a vibrátor élettartamát.

Anyag

A vibrátor rugalmas gumiból készült, könnyedén formázhatod minden irányba és azonnal visszanyeri eredeti
formáját. Az USA -ban készült, nem mérgező, nem allergén anyagokból , teljesen ftalát- és latexmentes.

Kicsomagolás után érezhető a gumi jellegzetes aromája, mindenki másképp érzékeli. Egyesek szagolnak, mások
nem, nézze meg az alábbi véleményeket). Alapos szappan+víz és gőz mosás után az aroma jelentősen csökken.
Szeretnél egy aroma nélküli didlo-t? Válasszon üveg vibrátort, mert a puhább, bevált gyártótól származó és jól
működő anyagok közül még nem találtunk.

A felületen apró buborékok és tökéletlenségek találhatók az anyagon. Nem nagyon látszanak, nem bánják, de ott
vannak (mint a legtöbb hasonló segédeszköznél). A gyártó kijelenti , hogy az anyag környezetbarát, és rengeteg
szórakozásnak örvendtek a gyártás során, amit Ön is élvezni fog a szerszám használata során. Majd meglátod
magad. :)

Szín

A test természetes színe . A természetes bőrszín modern , a fiatalabb lányok és nők kedvelik. A szín
természetes, őszinte és gondtalan.
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Méretek

hossz ink. tapadókorongok: 19 cm
hossza tapadókorong nélkül: 17 cm
használható hossz: 14 cm
makk átmérője (felső rész): 4,2 cm
a középső rész átmérője: 3,5 - 4 cm
herék átmérője (alsó rész): 4 - 8,5 cm
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