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Fantasy Cage erényöv análdugóval férfiaknak

Karbantartás

A karbantartás egyszerű és gyors. Csak mossa le a tisztasági övet folyó víz
alatt. A minden elefánt kötelező felszereléséhez tartozik falkánkban, mert
megszabadul minden első pillantásra láthatatlan fujtaible-től.

Design és alak

A szilikon ketrec ívelt vonala hűen másolja a pénisz anatómiai formáját nyugalmi állapotában. A fekete anális csappal
ellátott ketrec elegáns, minimalista kialakítása titokzatosnak tűnik, és már a látványtól is felkelti a kalandvágyat.

Anyag

A bársonyosan puha szilikon gyengéd és meleg simogatást kölcsönöz a pénisz érzékeny bőrének, amitől meztelennek
és sebezhetőnek érzed magad a ketrec nélkül. A tömör fém karika gyorsan felmelegszik az emberi test
hőmérsékletére, és minden nyugtalan mént megtart.

Szín

A sötét fekete szín egy titokba burkolja a férfiak büszkeségét, amelyet a kíváncsi női kezek a lehető leghamarabb fel
akarnak majd fedni.

Méretek

A tisztasági öv mérete átlagos. Anyagának köszönhetően könnyen alkalmazkodik, így nem lesz gond, ha
kényelmesen "elhelyezkedsz" benne. Az anális fogót a kezdők számára megfelelő kisebb csapok közé soroljuk.

Ketrec:

Teljes hossza: 11,5 cm
Legkeskenyebb átmérő: 3,2 cm
Legszélesebb átmérő: 6 cm (a gyökérnél fémgyűrű)

Anális csatlakozó:

Húr hossza: 9 cm
Teljes hossza: 8,7 cm
Legkeskenyebb átmérő: 1,2 cm
Legszélesebb átmérő: 3 cm
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.

www.ruzovyslon.cz
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