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Rainbow Euphoria análdugó tapadókoronggal

Karbantartás

Minden használat után alaposan mossa le a tűt, és öblítse le meleg vízzel. Javasoljuk
az anális eszközök gondos fertőtlenítését, mert Segédeszközök fertőtlenítése
megszabadítani a szerszámokat minden szennyeződéstől. Még azokat is, amelyeket
csak mikroszkóp alatt látnánk. Mosás után nem kell mást tenni, mint megszárítani a
csapot, zacskóba rejteni és fiókban tárolni.

Vízállóság

A Rainbow Euphoria anális dugó teljesen vízálló. Ezért mehet vele a fürdőkádba vagy
a pezsgőfürdőbe.

Design és alak

A kúpos, anatómiailag jól formázott fogas a vidám, szivárványos dizájnnal
kombinálva könnyen bevezethető és új játékokat inspirál. A kerek láb hatékonyan
tölti be a tapadókorong funkcióját, amely jól tart, különösen nedves csempéken.

Anyag

Bele fogsz szeretni az elképesztően puha szilikonba. Továbbra is fogsz játszani a fogóval a kezedben, és nem fogsz
ellenállni annak, hogy bedugd a seggedbe. A kiváló minőségű, hipoallergén anyag jól tisztítható és karbantartott.

Szín

A büszke szivárványszínű anális csatlakozó magára vonzza a figyelmet. Simogatásra, felfedezésre és kalandra
vágysz vele.

Méretek

A két méret közül válaszd ki a számodra megfelelőt.

Kis méret:

Teljes hossza: 11,3 cm
Használható hossz: 9,4 cm
Legnagyobb átmérő: 3 cm
Legkisebb átmérő: 1,3 cm
Tapadókorong átmérője: 4,5 cm
Súly: 55 g

Nagy méret:

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Teljes hossza: 13,5 cm
Használható hossz: 11 cm
Legnagyobb átmérő: 4 cm
Legkisebb átmérő: 1,6 cm
Tapadókorong átmérője: 5,7 cm
Súly: 114 g
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