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Ripper Pleasure análdugó

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően a csap karbantartása egyszerű lesz. Az
esemény után öblítse le meleg, szappanos vízzel, majd törölje le puha
ruhával.Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a tisztítás többi részéről.
Ezután helyezze a gombostűt egy fiókba más játékokkal, ideális esetben az
eredeti csomagolásba vagy textilzacskóba csomagolva, hogy az anyagok ne
érintkezzenek egymással és ne sérüljenek meg. Használat előtt elegendő egy
patak tiszta víz egy csepp szappannal.

Vízállóság

Ez az óriási jóképű férfi vízálló és szeret merülni, ezért bátran hívd meg vízi
játékokra. Élvezni fogja az erotikus fürdőt.

Design és alak

Az anális dugó kissé egy gombóc fagyira emlékeztet, amit csak a legtapasztaltabb elemzők fognak élvezni. A
készülék a népszerű kúp alakú, három ovális átmérőjű, és egy enyhén lekerekített hajlékony hegye. A nagy lábfejnek
köszönhetően a játék az átlagon felüli méretével is jól tart a kézben.

Anyag

A sima felületű, nem veszélyes ftalátok nélküli PVC anyag megkönnyíti a csap behelyezését. Kenés után jól siklik,
kellemes tapintású. A puha szilikon mag lehetővé teszi a tű könnyű hajlítását vagy összenyomását. Gumi szaga van.

Szín

A fekete szín titokzatos éjszakai eget idéz. Növeli a szex utáni vágyat és optikailag karcsúsít, de a lyukad egy
milliméternyi élvezettől sem lesz megfosztva.

Méretek

A tű túlzott méretekkel büszkélkedhet, így az anális játékok tapasztalt mestereinek gyűjteményéhez tartozik.
Egyáltalán nem kezdőknek vagy kevés tapasztalattal rendelkező gyalogosoknak való játék.

Teljes hossza lábbal: 14,4 cm
Használható hossza láb nélkül: 12,7 cm
Felső átmérő: 4,4 cm
A középső rész átmérője: 5,5 cm
Alsó átmérő: 6 cm
Súly: 320 g
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Lábszélesség: 6,1 cm
Lábhossz: 10 cm
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