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Tapadókorongos dildó Rainbow Wave (17 cm)

Karbantartás

Egy vízálló vibrátor karbantartása csak egy pillanatig tart. Csak szappanozza be az
esemény után, és öblítse le meleg vízzel. Tisztításra alkalmas Segédeszközök
fertőtlenítése, amely egy perc alatt megszabadít minden szennyeződéstől. Csak
permetezze be, hagyja hatni és öblítse le. Ezután törölközővel szárítsa meg a
vibrátort, tegye egy zacskóba vagy külön egy dobozba, és lapátolja be az élvezet
fiókjába. Az erotikus segédanyagok elkülönített tárolása elsősorban azért fontos,
hogy a különböző anyagok ne reagáljanak egymásra és ne pusztuljanak el.

Vízállóság

A Rainbow Wave tapadókoronggal ellátott vízálló vibrátor a vízi sportok kedvelőinek
tetszeni fog, beleértve a víz alatti orgazmusvadászatot a fürdőkádban, a
pezsgőfürdőben vagy a medencében.

Design és alak

A vibrátor eredeti dizájnja szivárvány színekben vonzza a figyelmet. A duplán ívelt
forma hullámvasútra emlékeztet, és behatoláskor intenzív irritációt okoz. A
tapadókorong szilárdan tart minden sima felületen, és könnyedén rögzítheti a
vibrátort a mögötte lévő hevederhez. A készülék jól tart a kézben, mert a
tapadókorong nem zavarja.

Anyag

Bele fogsz szeretni a puha, tartós, nem porózus és nem veszélyes szilikon anyagba. Folyamatosan érinteni fogja a
vibrátort és simogatja.

Szín

Az LMBT szivárványzászló színeiben pompázó vibrátor büszkeséget, örömöt és kalandvágyat ébreszt benned. Mohón
fogsz új szexuális gyakorlatok felfedezésére.

Méretek

A vibrátor kisebb mérete különösen a kezdőknek fog tetszeni.

Teljes hossza: 17 cm
Használható hossz: 15 cm
A hegy átmérője: 3,7 cm
Műpénisz átmérője: 2,9 cm
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Tapadókorong átmérője: 7,7 cm
Súly: 184 g
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