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Booty Pumper felfújható análdugó

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően villámgyorsan megbirkózik a csap
karbantartásával. Az esemény után öblítse le meleg vízzel és egy csepp
szappannal és hagyja szabadon megszáradni. De ügyeljen arra, hogy ne
kerüljön víz a tű belsejébe. Ne öblítse le a tömlőt és a ballont folyó víz alatt,
csak törölje le nedves ruhával. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadít
minden baktériumtól és befejezi a tisztítást. Tárolja a száraz játékot egy
fiókban a többi szerszámtól elkülönítve, hogy az anyagaik ne kölcsönhatásba
lépjenek és ne sérülhessenek. Szuper lesz az eredeti csomagolás vagy
textil táska.

Vízállóság

Bár az anális dugó vízálló felülettel rendelkezik, ne vigye magával vízzel teli zuhanyozáshoz vagy fürdőkádhoz. Víz
kerülhet a légtelenítő szelepbe, ami több kárt okozhat, mint használ a készülék belsejében.

Design és alak

Az anális dugó kifinomult benyomást kelt, alakja pedig egy rakétára emlékeztet. A készülék jól tart a kézben, és a
nagy tapadókorongnak köszönhetően minden sík felületre rögzíthető. A kézi ballon összenyomásával megnövelheti a
tűt, és így jobban stimulálhatja a fenék érzékeny pontjait.

Anyag

A nem porózus szilikon jól tartható tisztán, nem tartalmaz ftalátokat vagy allergiás bőrreakciót okozó
adalékanyagokat. Minden érintéssel élvezheti lágyságát. A szelep tartós ABS műanyagból készült.

Szín

A fekete szín domináns és titokzatos. Hagyja magát elragadni a szenvedélytől, és nézzen be a pikánsabb játékok
függönye mögé.

Méretek

A Booty Pumper anális dugó kisebb méretei különösen a kezdőknek tetszenek, akik egy kicsit tovább szeretnének
lépni tapasztalatukban.

Teljes hossza felfújás előtt: 11,5 cm
Csap átmérője felfújás előtt: 3,4 cm
Használható hossz: 8,9 cm
Cső hossza: 35 cm
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Láb átmérője: 7 cm
Súly: 142 g
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