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Twinhead kétoldalú dildó

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően az egyszerű karbantartás minimális erőfeszítést igényel. Nincs más
dolgod, mint langyos vízsugár alatt leöblíteni, puha ronggyal áttörölni és a szabad levegőn hagyni
megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése 100%-ban eltávolít minden szennyeződést a felületről.
Tárolja a száraz játékot más erotikus játékoktól elkülönítve, amelyek károsíthatják a vibrátor anyagát.
Az eredeti csomagolás ideális tárolóhelyiség lesz.

Vízállóság

A vibrátor vízálló, így élvezheti a vízi játékokat a zuhany alatt vagy a pezsgőfürdőben.

Design és alak

A valósághű dizájn precíz makköntéssel és jellegzetes erezetekkel egy igazi péniszre emlékeztet. A
készülék jól tart a kézben. Átlagon felüli hosszának köszönhetően a vibrátor kiválóan alkalmas közös
önkielégítésre.

Anyag

Kellemes tapintású, szabadalmaztatott ftalátmentes PVC anyag a Sil-A-Gel antibakteriális adalékkal, jól rugózik és
kellemes gumiillatú. A síkosító gél használata után a vibrátor kellemesen siklik.

Szín

A test színe az emberi bőrt idézi. Ha megnézed a péniszed hiteles másolatát, akkor szex utáni vágyat fogsz érezni.

Méretek

Kétféle méretű vibrátor közül választhatsz, melyek nagyban bővítik a játékgyűjteményt.

A vibrátor kisebb mérete kezdőknek vagy a klasszikus péniszméret kedvelőinek kiváló.

Teljes hossza: 30,5 cm
Használható hossz: 30,5 cm
Makk hossza: 4,4 cm
Műpénisz átmérője: 3,8 cm
Súly: 345 g

Az átlagon felüli méretű, nagyméretű vibrátor még a nagyméretű segédeszközök gyakorlott szerelmeseinek is
örömet okoz, akik mély hüvelyi vagy anális tömésre vágynak.
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Teljes hossza: 47 cm
Használható hossz: 47 cm
Makk hossza: 5,5 cm
Műpénisz átmérője: 4,5 cm
Súly: 647 g
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