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Durex Explosion Set – mix óvszerek (40 db)

Karbantartás

Az óvszer nem szeretne barnulni, ezért tárolja száraz és hűvös helyen, ahol
boldogan megpihennek a következő esemény előtt. Ügyeljen a lejárati dátumra
is. Senki nem garantálja Önnek a védelmet a lejárati idő után.

Vízállóság

Ne használjon óvszert vízi játékok közben. Észrevétlenül beleúszhatnak a hitedbe, és váratlan balesetet okozhatnak.
Ráadásul a klór, a tengervíz és a fürdőadalékok sem tesznek jót nekik.

Design és alak

Az Easy On formával az óvszer elhelyezése úgy megy, mint a karikacsapás. A Durex Explosion Set nagyszerű
kísérletezéshez, szórakozáshoz és változáshoz a hálószobában.

Anyag

A Durex óvszer természetes latexből készül, amely puha és kellemes tapintású. Mindegyik óvszer átesett 100%-ban
elektronikus tesztelésen, és bízhat az anyag minőségében.

Szín

Az eper óvszer vörös színe a vörös ajkakra emlékeztet, amelyek ellenállhatatlanul csókolózásra csábítanak. Az
átlátszó szín kiemeli a pénisz és a meztelen test természetes szépségét.

Méretek

Az óvszer bármilyen méretű férfi büszkeséghez probléma nélkül alkalmazkodik.

Durex Feel Intim

Névleges szélesség: 53 mm
Hossz: 205 mm
Vastagság: 0,055 mm

Durex Taste Me

Névleges szélesség: 56 mm
Hossz: 205 mm
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Vastagság: 0,07 mm

Durex Feel Ultra Thin

Névleges szélesség: 52 mm
Hossz: 205 mm
Vastagság: 0,052 mm

Durex Pleasure Me

Névleges szélesség: 56 mm
Hossz: 205 mm
Vastagság: 0,07 mm
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