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Gésagolyók Gentle Diamond – készlet 2 segédeszközből

Karbantartás

Óvatosan, de óvatosan dörzsölje át a golyókat egy régi ecsettel és egy csepp szappannal,
hogy ne maradjon rajtuk gél. Fürdés után hagyjuk őket szabadon megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése véleményünk szerint a szerszámok ápolásának standard
részévé kell válnia, mert csak így szabadít meg minden szennyeződéstől. Ezután már
nincs más dolgod, mint elrejteni a golyókat egy dobozba vagy vászonzacskóba, ahol
megvárják a következő felhasználást.

Vízállóság

A Vénusz golyók vízállóak. Tehát legközelebb úszáskor vigye magával őket, ahol
ugyanúgy stimulálják, mint amikor sétál vagy fut.

Design és alak

Az elegáns, fehér doboz fényűzően néz ki. Éppen ezért a Gentle Diamond készlet
tökéletes ajándék egy barátnőnek vagy barátnak. Az egygolyó a tenyérben bújik meg, és
anatómiai formájának köszönhetően tökéletesen beilleszthető, akárcsak a dupla golyók,
amelyek jól tartanak a kézben. A golyók felületét gyémánt textúra, a szilikon zsinórokat
pedig a végén egy csillogó gyémánt díszíti.

Anyag

A selymesen sima szilikon rózsasziromként simogatja bőrét. Különösen nagyra értékeljük a szilikon anyag nem
porózus tulajdonságait, amelyek megakadályozzák a szennyeződés bejutását.

Szín

A játékos és gyengéd türkiz szín a csillogó gyémánttal kombinálva elvarázsol. Kényeztesd majd magad.

Méretek

Egy labda elég a kezdéshez. De néhány hét viselés után két golyóval kellemesebb stimulációra vágysz.

Egy labda:

Teljes hossza: 15 cm
A labda hossza: 5,4 cm
Golyó átmérője: 3,5 cm
Súly: 51 g

Dupla labda:
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Teljes hossza: 20,3 cm
Egy labda hossza: 5 cm
Egy golyó átmérője: 3,2 cm
Súly: 76 g
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