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Mellbimbó csipesz péniszgyűrűvel Pinch

Karbantartás

A vízálló segédeszköz karbantartása nem tart sokáig. Szükség esetén nedves
ruhával törölje le a vinil pántot, a bilincseket és a péniszgyűrűt. A fém
alkatrészek rozsdásodni kezdhetnek, ha rosszul szárítják vagy nedvességnek
vannak kitéve, ezért mindenképpen törölje szárazra. A készüléket az eredeti
csomagolásban vagy textil tasakban tárolja úgy, hogy más játékok anyagai ne
érjenek egymáshoz és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A bimbóbilincsek és a péniszgyűrű vízálló felülettel rendelkeznek, amit a gyors
karbantartás során különösen értékelni fog. A szerszámot azonban ne merítse
feleslegesen vízbe, és ne hívja el vízi játékokra. A fém alkatrészek rozsdásodni
kezdhetnek.

Design és alak

A bimbóbilincsek alakja ruhafogóhoz hasonlít. Az oldalsó csavarokkal szabályozza a fogás intenzitását, így az
engedelmes partner enyhe nyomást és erős fájdalmat tapasztal. A bilincsek két fémlánc segítségével csatlakoznak az
állítható hevederhez. A pánt másik végén találsz egy gyűrűt a péniszhez, amely a póráz rögzítésére is szolgál.
A készülék kezelése kényelmes, a klipek pedig jól tapadnak a mellbimbókon játék közben.

Anyag

A bilincsek végén gumi ujjak vannak, amelyek biztonságosak és gyengédek a mellbimbók puha bőréhez. A tömör fém
anyag hosszú élettartammal büszkélkedhet és domináns hatást fejt ki. A bakelit szíj a valódi bőrre hasonlít, de nem
terheli annyira a környezetet.

Szín

A fekete és az ezüst kombinációja a BDSM-művelők minden szerelmese szemének ünnepe.

Méretek

Az állítható pántnak köszönhetően a segédeszköz mindenkinek jól áll. Az úriember kényelmesen felteheti a gyűrűt a
péniszére vagy a heréi mögé.

Teljes hossza: 55 cm
Lánc hossza: 20 cm
A péniszgyűrű átmérője: 5 cm
Súly: 111 g
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A szemmaszk méretei

A maszk teljes hossza: 19 cm
Maszk szélessége: 8,5 cm
Súly: 4 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

