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Erekciós gyűrű Vitality – készlet 4 segédeszközzel

Karbantartás

A Vitality vízálló erekciós gyűrűit villámgyorsan moshatja. Nem kell mást tennie,
mint beszappanozni és minden használat után forró vízzel leöblíteni.
Segédeszközök fertőtlenítése 100%-os tisztaságra szigorítja a készülék
karbantartását. Ezután szárítsa meg a gyűrűket egy törülközővel, és tárolja őket
dobozban vagy textilzacskóban, hogy ne érjenek hozzá az éjjeliszekrényen lévő
többi erotikus játékhoz. A különböző anyagok gyakran reagálnak és károsítják
egymást. Ezért javasoljuk a segédeszközök elkülönített tárolását.

Vízállóság

A Vitality erekciós gyűrűk vízállóak. Ezért változatossá tegye velük a forró fürdőt a
fürdőkádban, a pezsgőfürdőben, vagy hívja meg őket a reggeli expresszre a
zuhany alatt.

Design és alak

A gyűrűk mentőgyűrűre emlékeztetnek, és jellegzetes kiemelkedéseiknek
köszönhetően jól tartanak a kézben. Könnyen kezelhetők, és domináns és férfias
hatással vannak a péniszre.

Anyag

A Vitality es erekciós gyűrűk sima és rugalmas TPE anyagból készülnek. Könnyen tisztíthatók és gyorsan felszívják az
emberi test hőmérsékletét.

Szín

A tengerészkék szín magabiztos és időtálló. Fel fogja ébreszteni benned a szerelmi kísérletezés hangulatát.

Méretek

A gyűrűkészlet 4 különböző méretet kínál, így kiválaszthatod a játék stílusához leginkább illőt.

A legnagyobb gyűrű átmérője: 4,7 cm
A nagy gyűrű átmérője: 3,3 cm
Középső gyűrű átmérője: 3,2 cm
A kis gyűrű átmérője: 2,6 cm
A legnagyobb gyűrű súlya: 15 g
Nagy gyűrű súlya: 6 g
Középgyűrű súlya: 4 g
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Kis gyűrű súlya: 3 g
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