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Tapadókorongos dildó Rainbow Pride (17 cm)

Karbantartás

Könnyedén karbantarthatod a vízálló vibrátort akkor is, ha be van kötve a szemed.
Nincs más dolgod, mint minden használat után beszappanozni a vibrátort, és langyos
vízzel leöblíteni. Segédeszközök fertőtlenítése Mindenki számára hasznos lesz, aki
teljesen biztos akar lenni abban, hogy szerszáma 100%-ban tiszta. Ezután már csak
meg kell szárítani a vibrátort, és elrejteni az élvezet fiókjába. Javasoljuk, hogy a
készüléket az eredeti dobozában vagy textilzacskóban külön tárolja, hogy a
készülékek anyagai ne tudjanak reagálni egymással és megsemmisüljenek.

Vízállóság

A Rainbow Pride tapadókorongos vízálló vibrátort magaddal viheted a vízbe, és nem
mindegy, hogy kádban vagy zuhany alatt vágysz egy kalandra.

Design és alak

A szivárványos dizájn a kiálló erek, a jellegzetes makk és a herék formájában
megjelenő valósághű részletekkel kombinálva hatékony és játékos megjelenést
kölcsönöz. A készülék így egy igazi férfi péniszt idéz. A vibrátor kissé kiszélesedik a
gyökértől a makkig. Az anatómiailag jól formázott makk megkönnyíti a behelyezést és
jól illeszkedik a kézbe.

Anyag

A puha szilikon körbeveszi az ujját. Akkor is összebújsz vele. Tisztításkor értékelni fogja a nem porózus tulajdonságait
is, amelyek megkönnyítik a karbantartást.

Szín

Az LMBT zászló játékos szivárványszíneiben pompázó vibrátor saját szexualitása felfedezésére csábít. Megkapja majd
a késztetést, hogy beilleszkedjen, és szabadjára engedje képzeletét.

Méretek

A kisebbik Dildo Rainbow Pride kezdőknek és középhaladóknak egyaránt örömet okoz.

Teljes hossza: 17 cm
Használható hossz: 13,5 cm
A hegy átmérője: 3,1 cm
Legnagyobb átmérő: 3,8 cm
Legkisebb átmérő: 2,9 cm
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A herék átmérője: 6 cm
Súly: 205 g
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