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Glow Night análdugó

Karbantartás

Vízálló csap karbantartása, nyomja meg a bal hátsót. Csak öblítse le meleg víz
alatt egy csepp szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése a készülék eltávolít
minden mikroszkopikus méretű szennyeződést, amely ellenállna a
szappanozásnak. Nem kell mást tennie, mint ráfújni a tűre, hagyni egy percig
hatni, majd leöblíteni. A karbantartás befejezése után nem kell mást tennie,
mint letörölni az anális dugót, és egy fiókba helyezni.

Vízállóság

Az anális dugó teljesen vízálló. Ezért menj vele a fürdőbe, medencébe vagy
pezsgőfürdőbe. Egy ilyen romantikus fürdőt egy tóban, holdfényben soha nem
szabad kihagyni. Csak vigyázz a vad játékokra a takarón. A gombostű
lumineszcens tulajdonságainak köszönhetően valaki összetévesztheti Önt a
megfogni kívánt szentjánosbogárral.

Design és alak

Az átlátszó anális dugó nem feltűnő, és kissé papírnehezékre hasonlít. Keskeny
hegye megkönnyíti az egyébként telt, lekerekített tűtest beillesztését, amiből
keskeny nyak és kerek láb lesz, aminek köszönhetően például egy
éjjeliszekrényre is elhelyezheti a tűt. A kerek szár jól tart a kézben, így a
készülék könnyen kihúzható.

Anyag

A tartós üveganyag kiválóan alkalmas különféle játékokhoz. Ezért felmelegítheti a tűt forró vízben, vagy éppen
ellenkezőleg, egy ideig lefagyaszthatja a fagyasztóban, majd az egész testén áthajthatja. Az üveg elképesztően sima
felületével is kitűnik, aminek köszönhetően vajként csúszik beléd egy pöcök egy csepp zselével.

Szín

A kristálytiszta színnek köszönhetően a gombostű úgy néz ki, mint egy vízcsepp, ami oltja vágyad szomját.

Méretek

A Glow Night anális dugó két méretben készül. Férfiak és nők, kezdők és haladók egyaránt jól érzik magukat.

Webáruházunkban az erotikus segédeszközök minden méretét megtalálod a minitől kezdve, a kicsin, közepesen,
nagyon át, az XL és XXL méretig. A gyártó jelölései azonban eltérhetnek. Ezért ne tévessze meg a nyugtán vagy a
termék dobozán szereplő információk. Tűzbe tesszük a csobotunkat azért, hogy a leírásban szereplő méretek
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megfeleljenek a megrendelt kütyü valós méretének.

Kis gombostű:

Teljes hossza: 6,2 cm
Használható hossz: 5 cm
Láb átmérője: 3,2 cm
Szár átmérője: 2 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,2 cm
Súly: 74 g

Nagy gombostű:

Teljes hossza: 8,2 cm
Használható hossz: 7 cm
Láb átmérője: 3,8 cm
Szár átmérője: 2,2 cm
A legszélesebb rész átmérője: 3,9 cm
Súly: 112 g
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