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Spriccelő dildó Simon (23,5 cm)

Karbantartás

A vízálló vibrátort a bal hátsó részen karbantarthatja. Minden használat után
alaposan szappanozza be a játékot, és öblítse le meleg vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése eltávolítja a vibrátoros és mikroszkopikus méretű
szennyeződéseket, amelyeket szabad szemmel észre sem venne. Mosás után
törölközővel szárítsa meg a készüléket, hagyja megszáradni és tárolja
zacskóban vagy eredeti dobozban. Ez megakadályozza, hogy az erotikus
játékok különféle anyagai egymásra reagáljanak az élvezeti fiókban, és
megsérüljenek. Alaposan öblítse ki a fecskendő csövét. Ideálisan langyos vízzel
és többször egymás után.

Vízállóság

Simon spray vibrátora vízálló. Tehát vigye magával a zuhany alá, és élvezze a
melegvizes show-t.

Design és alak

Egy valósághű kialakítású spray vibrátor herékkel és fehér tapadókoronggal úgy néz ki, mint egy igazi pénisz.
Szeretjük a jellegzetes makkot és a ráncos golyókat. Összességében a játék jól tart a kézben, így könnyen és gyorsan
rögzítheti sima felületre. A fecskendőt könnyű megtölteni és összenyomni, csak a cső csavarodik kicsit, mint
egy kígyó.

Anyag

Bele fogsz szeretni a puha és rugalmas PVC anyagba, amelyből a vibrátor készül. Nem tartalmaz ftalátokat, így
biztonságos a szervezet számára. Érintésre mesterséges bőrre emlékeztet. Az egyetlen hátránya a tipikus illata,
amely idővel elhalványul és eltűnik.

Szín

A világos bézs, az úgynevezett testszín fokozza a vibrátor valósághű feldolgozását. Olyan intenzív érzéseket fogsz
élvezni, mint az igazi szex során.

Méretek

A vibrátor nagy méretét különösen a tapasztalt nők és a maximális vaginális vagy anális tömés szerelmesei fogják
értékelni.

Teljes hossz tapadókoronggal együtt: 23,5 cm
Teljes hossz tapadókorong nélkül: 21 cm
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A fecskendő teljes hossza: 11,2 cm
A tömlő teljes hossza: 31 cm
A makk átmérője: 4,1 cm
Középső rész átmérője: 4,9 cm
Alsó átmérő: 5,2 cm
Az alsó rész átmérője a herékkel együtt: 10,5 cm
Tapadókorong átmérője: 7,4 cm
A fecskendő térfogata: 20 ml
Súly: 543 g
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