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Clear dildó tapadókoronggal (19 cm)

Karbantartás

Könnyű, azt javasoljuk, hogy használat után alaposan mossa le szappanos
meleg vízben , hagyja megszáradni és a 100%-os tisztításhoz az Ön számára
való Segédeszközök fertőtlenítése a megfelelő segítő.

Vízállóság

A vibrátor teljesen vízálló , használhatod zuhany alatt vagy fürdőkádban,
áztathatod és moshatod tetszés szerint. De vigyázz a forrásban lévő vízzel, nem
sül ki jól.

Design és alak

A hímvessző hű kiöntését a kis aszimmetriákról fogod felismerni. Például a
herék kissé aszimmetrikusak, csak minden golyó más. A makk közepes méretű
, markáns, körülmetélt és kifejezettebb átmenetet képez. A herezacskó a
herékkel a másik végén ismét szimulálja a szex közbeni szexet . A vibrátor
felülete sima, kis erek csak részben láthatók, a részletek egyáltalán nem
látszanak.
A felületen és közvetlenül alatta apró buborékokat és tökéletlenségeket fog
látni. Szinte láthatatlanok, nem bánják a használatukat. Ez minden rugalmas
anyagból készült segédeszközre jellemző.

Tapadókorong : A tapadókorong csak egy bomba! Szív, mint a pióca (ami nem jellemző minden vibrátorra –
egyáltalán nem tapad meg bizonyos segédeszközöket). Nedvesedés után bármilyen sima felületre felhordjuk. A
levételhez nem kell mást tenni, mint egy kicsit deformálni az ujjak nyomásával. Kedvenc szopási helyünk a konyha,
zuhanyzó, fürdőkád, asztal, ajtó és tükör.

Mi a teendő a tapadókoronggal :

Maszturbáció. A vásárló ezt írta: „Amikor főzök valamit, és az éppen sül vagy megsül, felteszek egy vibrátort a
konyhapultra, jól bezselésítem, és hobbiszerűen lovagolok vele. Vagy csak felragasztom a hűtőre, és hátulról,
négykézláb állva csinálom.”
Svéd hármas = férfi + nő + vibrátor. Nincs más dolgod, mint kiválasztani a megfelelő helyszínt, és pároddal
együtt kipróbálhatod a megfelelő "szendvicset".

Anyag

A vibrátor rugalmas gumiból készült , ami nagyon rugalmas . Maximális hajlításkor a makk hozzáér a
tapadókoronghoz az alján.
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Szín

Átlátszó (áttetsző) szín.

Méretek

Teljes hossza tapadókoronggal: 20 cm
Hossza tapadókorong nélkül: 19 cm
Használható hossz: 15,5 cm
A makk átmérője (felső rész): 4 cm
A középső rész átmérője: 4 cm
Átmérő a gyökérnél: 4,5 cm
A herék átmérője (alsó rész): 5 cm
Súly: 346 g
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