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Gaper tágító análdugó

Karbantartás

A karbantartás csak egy pillanatot vesz igénybe. Használat után öblítse le az
anális dugót meleg szappanos vízzel, és hagyja jól megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden
szennyeződéstől. Tárolja a száraz tűt a fiókban egyéb erotikus segédeszközök
számára, de ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az anyagokat. Az interakció
következtében megsérülhetnek. Szuper lesz az eredeti csomagolás vagy textil
táska.

Vízállóság

Az anális csatlakozó Gaper úgy tud úszni, mint egy verseny. A vízben tart, mint
egy kullancs, így minden helyzetben élvezheti a vízi szórakozást.

Design és alak

A Gaper táguló anális dugó úgy néz ki, mint egy húsevő virág nyitott pofája, amely természetesen kibontakozik a
fenék belsejében, és megnyomja az érzékeny pontokat. A segédeszköz jól tart a kézben, és megnyomva úgy néz ki,
mint egy klasszikus tapadókorongos tű. A kúpos hegy megkönnyíti a behelyezést. A kellően hosszú szárú csap jól
illeszkedik a fenékbe és nem esik ki.

Anyag

Prémium szilikon speciális felületkezeléssel, aminek köszönhetően a gombostű olyan puha, hogy nem adja meg, és
állandóan hozzá akar majd érni. A leírásban az asztalon lévő gombostű stresszoldó segédeszközként szolgált.

Szín

A matt antracit szín érzékiséget idéz, és mágnesként vonzza magára a figyelmet. Saját testünkön igazoltuk, hogy
praktikussága miatt a fekete a legalkalmasabb anális játékhoz.

Méretek

A Gaper bővülő anális dugó nagyobb méretű, így jobban megfelel az anális játékok haladó használóinak vagy az
anális játékok szerelmeseinek, akik a következő cél felé szeretnének lépni. Nem kezdőknek való játék.

Csap hossza: 9,5 cm
Használható tűhossz: 8 cm
Zárt csap szélessége: 4 cm
Nyitott tű szélessége: 8,5 cm
Szár hossza: 2,5 cm
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A szár átmérője 1,8 cm
Ovális tapadókorong hossza: 6 cm
Ovális tapadókorong szélessége: 4,2 cm
Súly: 74 g
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