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Racoon Tail análdugó

Karbantartás

Az anális dugó vízálló felületet kapott, de a bundás szőrzet tekintetében a készülék
karbantartása kicsit nehezebb. A gombostű mosásakor rejtse el a farkát a tenyerében,
hogy ne ázzon át feleslegesen. Csak öblítse le a fém részt tiszta vízzel egy csepp
szappannal, és törölje le törölközővel. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletességet visz
a tökéletességbe. Ha a szex után gél vagy sperma marad a farkon, öblítse le a szőrt
meleg vízben egy csepp enyhe mosógéllel, majd enyhén szárítsa meg. A száraz tűt a
többi szerszámtól elkülönítve tárolja, hogy a többi játék anyaga ne érintkezzen
egymással és ne sérülhessen meg. Az eredeti csomagolás vagy textiltáska remek lesz.

Vízállóság

A fémcsap vízálló felülettel rendelkezik, de jobb, ha nem áztatja feleslegesen a bundát.
Elkezdhetne nemezelni, és az kár lenne.

Design és alak

Az anatómiailag kialakított csepp alakú csap jól tart a kézben, és kenés után
tökéletesen csúszik a fenékbe. A szőrmét idéző mosómedvefark aranyosan néz ki,
felkelti a partner figyelmét és kiválóan alkalmas szőrös játékokhoz.

Anyag

Melegítheti vagy hűtheti a sima acél anális dugót. Ha érintkezik a bőrrel, hűvös szenvedélyt és melegséget fog
élvezni. A szőrös poliészter szőr hűen utánozza a mosómedve farkát, amely csábítóan díszíti a fenekét.

Szín

Az ezüst szín felébreszti a képzeletet és az intuíciót. A barna szín a fát idézi, és felébreszti benned a vágyat, hogy
izgalmas szexet élj át a természetben.

Méretek

A tű kisebb méretű, így kezdőknek is kiváló. Nagyobb súlya azonban kielégíti a tapasztalt anális srácok hátsó lyukát,
akik jobban szeretnének serkenteni a játék közben.

Csaphosszúság lábbal is: 7 cm
Használható tűhossz: 6,5 cm
Csap átmérője: 3 cm
Farok hossza: 25 cm
A tű teljes hossza farokkal: 32 cm
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