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Onyx mellbimbó lánc

Vízállóság

Lehet, hogy első pillantásra nem annak tűnik, de a kövekkel díszített
mellbimbólánc imádja a vizet. Engedje szabadjára szenvedélyét, és ossza meg
azt a zuhany alatt. Ahogy a partner benyomul hátulról, a partner mellbimbóira
erősített lánc édesen csapódik a mellkasára, és teljessé teszi a csöpögő
vízcseppek hangulatát. Csak egy kicsit vigyázz, nehogy elszakadjon a
csempéken lévő ékszer, nem biztos, hogy kibírja. Mossa le egy kis enyhe
szappannal, vagy használjon speciális erotikus tisztítószert.

Design és alak

A szorítógolyóval megfeszített szilikon hurkok a 8-as számra emlékeztetnek.
A hurkokat kis fűzőlyukakból álló lánc követi, melynek végeit és közepét
sötétfekete könnycsepp alakú ónixek egészítik ki. A gyönyörűen sima golyókkal
ellentétben a láncot apró dekoratív karcok díszítik, amelyek tovább fokozzák a
fényét. A titokzatos ékszert egy maroknyi csillogó romantika egészíti ki.

Anyag

A titokzatos könnycsepp alakú kövek az ónix. Fekete áttetsző ásvány, amely első látásra felkelti a figyelmet. A keleti
kultúrák szerint elősegíti az önbizalmat és bátorságra ösztönöz. Ezzel egyetértünk, hiszen ezzel az ékszerrel minden
nő teljesen lefegyverzi kedvesét .
A medál hurkok szilikonból készültek, ami nagyon puha és kellemes tapintású. Nem olyan rugalmas, mint a latex, de
remekül működik és sokáig bírja.

A szorítógolyó és a láncok nikkelmentes fémből készülnek.

Méretek

A hurok maximális átmérője nyújtás nélkül 3,2 cm, akkor még kicsi a nyújtható darab, de több mint 3,5 cm a szilikon
zsinór elszakadását okozhatja. A megfeszített hurok átmérője könnyen lehet 0,5 mm-nél kisebb, de jobb, ha a hurkot
mindig a mellbimbó körül húzzuk meg. 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 45,5 cm, de ez attól függ, hogy mennyi szálat hagysz a mellbimbó körül. Maga a lánc
33 cm-t tesz ki.
A lánchurkok 7,5 mm hosszúak és 5 mm szélesek.
24 mm magas, 16 mm széles és 8 mm vastag kristálycsepp.
Súly: 22 g
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