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White Crystals függő mellbimbókra

Vízállóság

Ha szereti a vizet, mint mi, elefántok, merje és élvezze a kövekkel díszített
mellbimbó-függőket fürdés közben. Csak ne vigyük túlzásba a zuhanyozást
szenvedéllyel, ha lecsúsztak a mellbimbójukról és nekiütköztek a csempének,
megsérülhetnek. De a szenvedély megéri a kockázatot, nem gondolod?
Természetesen lemoshatja őket egy kis enyhe szappannal, vagy használhatja
az erotikus segédeszközökhöz készült speciális tisztítószerünket.

Design és alak

A szilikon hurok szorító golyóval a 8-as számra emlékeztet. A hurkot öt kis
fűzőlyukból álló lánc követi. A gyönyörűen sima golyókkal ellentétben a láncot
apró dekoratív karcok díszítik, amelyek tovább fokozzák a fényét. A
mellbimbók igazán fényűző hatást kapnak. A lánc utolsó szemén lévő teljes
dekoratív drágakő magja egy kő, amelyet finoman vízcsepp alakúra dolgoztak
fel. Ez egy csipetnyi romantikát kölcsönöz az egész medálnak.

Anyag

A medál hurkok szilikonból készültek, ami nagyon puha és kellemes tapintású. Bár nem olyan rugalmas, mint a latex,
funkcióját tökéletesen ellátja és sokáig kitart. A kövek kristályból, azaz átlátszó kvarcból készülnek. A keleti kultúrák
szerint erős serkentő, de gyógyító hatása is van. Nem ismertük fel rajta, de az egész medál erős erotikus töltetű.
A szorítógolyó és a láncok nikkelmentes fémből készülnek.

Szín

A mélyfekete hurkot gyönyörűen egészíti ki a húros golyó krómfénye. A karcolásoknak köszönhetően a láncok
örömteli ezüstös tükröződést kapnak, ami csillogó, de jégtiszta kristálycseppekké változik.

Méretek

A hurok maximális átmérője nyújtás nélkül 3,2 cm, akkor még kicsi a nyújtandó darab, de 3,5 cm-nél nagyobb a
szilikon zsinór elszakadása.
A megfeszített hurok átmérője könnyen lehet 0,5 mm-nél kisebb, de jobb, ha mindig a bimbó, az ujj, a hajszál és
hasonlók köré húzza meg a hurkot. Ha csak így mozgatja a labdát, akkor előfordulhat, hogy teljesen kihúzhatja, majd
visszaadhatja, még egy tapasztalt elefánt számára is komoly kihívás. Nos, szándékosan ez azt jelenti, hogy két,
egyenként 1,8 mm átmérőjű szilikon zsinórt helyezünk egy 2,5 mm-es golyó lyukába. Így a húrok kicsit össze vannak
nyomva, hogy a labda magától ne hagyjon cserben. A 9 mm vastag golyó pedig nagyon jól tartja őket.
A teljes medál hossza 11,4 cm, de ez attól függ, hogy mennyi szálat hagysz a mellbimbó körül. Maga a lánc 3 cm.
A lánchurkok 7,4 mm hosszúak és 5 mm szélesek.
24 mm magas, 16 mm széles és 8 mm vastag kristálycsepp.
Egy medál 6 grammot nyom.
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