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CloneBoy fekete péniszmásoló készlet

Karbantartás

Villámgyorsan megbirkózik a vízálló vibrátor karbantartásával. Használat előtt és után
öblítse le meleg vízzel, egy csepp szappannal, és szárítsa meg puha törülközővel.
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden rejtett szennyeződéstől. A
száraz vibrátort legjobb textilzacskóban tárolni a többi tartozéktól elkülönítve, hogy
anyagaik ne reagáljanak egymással és ne sérüljenek meg.

Vízállóság

A vízálló vibrátor imádja a vizet, ezért hívd meg együtt játszani a kádban,
pezsgőfürdőben vagy zuhanyzóban.

Design és alak

A vibrátor dizájnja valósághű benyomást kelt, formája pedig a pénisz pontos kontúrjait
másolja. Az új játék jól illeszkedik a kézbe, és kellemes a másik felének elülső és hátsó
nyílása.

Anyag

A vibrátor öntvényének szilikon anyaga finom, puha tapintású, ugyanakkor ellenáll a vad játéknak. A szilikon nem
okoz allergiás reakciókat a bőrön, ezért gyakran használják az egészségügyben.

Szín

A vibrátor fekete színe minden titkos étvágyát és vágyát kielégíti.

Méretek

A szett csomagolásaként is szolgáló henger meglehetősen nagy méretű, így még a nagy pénisszel rendelkező
férfiaknak is tetszeni fog. De mielőtt elkezdené magát az öntést, javasoljuk, hogy a forma hosszát állítsa be az Ön
igényei szerint. Vágja le a felesleges széleket, majd ragassza össze őket.

Henger hossza: 23,6 cm
Henger szélessége: 7,9 cm
Szilikon súlya: 250 g
Egy zsák rögzítőanyag súlya: 78 g
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Használati utasítás

Elkészítési útmutató:

Ürítse ki a csomagolásként szolgáló hengert. Számítsa ki az erekciós pénisz hosszát + 5 cm. Vágja le a henger
felesleges hosszát.
Vágja le a hengert és ragassza fel úgy, hogy az átmérője 6 cm legyen. Használjon vízálló szalagot, hogy a
görgő ne váljon le a folyamat közepén.
Ragassza fel a szalagot az éles vágott végére is.
Helyezze a fekete gumi hüvelyt a henger egyik végére. Óvakodj a szakadástól!
A hüvelyt úgy állítsa be, hogy 6 cm-re nyúljon a hengeren, és a nyílása középen legyen.
Állítsa fel a péniszt, és biztosítson neki egy erekciós gyűrűt.
Helyezze be a péniszt a hengerbe a hüvelyen keresztül.
Öntsünk egy zacskó 3D gélt (még por alakban) a tálba, és adjunk hozzá 0,5 liter 18 °C-os vizet, tesztelőink
szerint valamivel melegebb víz alkalmasabb, mert különben megtörténhet, hogy a pénisz essen egy ilyen sokk
után.
Vízzel való érintkezés után a gél megkeményedik. A gél 3-4 percen belül megkeményedik. Tehát próbáljon
gyorsan cselekedni. :)
Keverje össze a vizet a zselével, hogy homogén masszát kapjon. Fontos, hogy a gél vízzel való érintkezését
követő két percen belül öntse a gélt a hengerbe.
Fogja meg a hengert, és egyenletesen öntse bele a gélt.
Ha a pénisz hozzáér a henger falához, elfordíthatja a tartályt, vagy ujjaival mozgathatja a pénisz közepére.
Várja meg, amíg a 3D gél megkeményedik.
Lazítsa meg vagy távolítsa el az erekciós gyűrűt, és húzza ki a péniszt a formából.
Helyezze a formahengert függőlegesen úgy, hogy a forma fejjel lefelé legyen.
Vegyünk fel kesztyűt, és alaposan keverjük össze a szilikonmasszát egy percig.
A megszilárdult keveréket óvatosan öntse a szilikonmasszával ellátott edénybe, elkerülve a kifröccsenést.
Ha a szilikonmassza felszívta a szilárdító szert, kezdjük el alaposabban és gyorsabban keverni két percig.
A szilikon 2-3 perc múlva kezd megkeményedni. 2 perc keverés után töltsük meg a formát szilikonmasszával.
Hagyja a szilikont 24 órán át megkeményedni.
Óvatosan kivesszük a formából, és levághatjuk róla a felesleges masszát.
Alaposan mossa le szappannal és vízzel.
És most ugorjunk akcióba!
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