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Starter Ass Expander felfújható análdugó

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően sötétben is megbirkózik a gombostű
karbantartásával. Csak öblítse le folyó víz alatt egy csepp szappannal, és
szárítsa meg puha törülközővel. Nedves ruhával törölje le a ballont, a csövet és
a csavaros szelepet, nehogy víz kerüljön a tűbe. Segédeszközök fertőtlenítése
gondoskodik a takarítás többi részéről. A száraz játékot a többi segédeszköztől
elkülönítve tárolja, hogy anyagaik ne kölcsönhatásba léphessenek és ne
károsíthassák egymást. Az eredeti csomagolás vagy textiltáska remek lesz.

Vízállóság

Anális csatlakozó Starter Ass Expander vízálló kezeléssel rendelkezik, de a csavaros szelep miatt nem nagyon
alkalmas vízi játékra, így élvezze a fenék nyújtását, például a hálószobában.

Design és alak

A tű minimalista tapintású, formája pedig egy vékony mikrofonra emlékeztet. A squeeze ballon kényelmesen elfér a
tenyerében, az anális rész pedig jól tart a kézben. A hosszabb cső megkönnyíti a készülék kezelését. Egy csavaros
szelep segítségével lezárhatja és szabályozhatja a csapban lévő levegőt.

Anyag

A szilikon olyan puha, mint a bársony, ezért az egyik legnépszerűbb erotikus segédanyag. Antiallergén tulajdonságai
miatt az egészségügyben is gyakran használják. A tartós fémből készült csavarszelep megbízhatóan lezárja a
levegőt.

Szín

A fekete szín irritáló hatású, és az anális segédeszközökben való praktikussága miatt értékelik. Az ezüst szelep
elegáns megjelenést kölcsönöz a játéknak.

Méretek

A gombostű kisebb méretei nagyszerűek azoknak a kezdő análisoknak is, akik szeretnék lassan a következő szintre
kitolni szexualitásuk határait.

Csaphosszúság felfújás előtt: 7,6 cm
Csaphossz a maximális felfújás után: 20 cm
Csap átmérője felfújás előtt: 1,9 cm
Csap átmérője maximális felfújás után: 12,5 cm
Cső hossza: 34 cm
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