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SKYN Selection – mix latexmentes óvszerek (9 db)

Karbantartás

A nap, a víz és az aranyló homok pihenésre és meghittségre csábít. De inkább
hagyd az óvszert a szállodai szoba dobozában vagy fiókjában, mert a meleg és
víz nyári keveréke nem sokat segít rajtuk. Időnként nézze meg a lejárati
dátumot, hogy mindig számíthasson a maximális védelemre.

Vízállóság

Egy fárasztó munkanap után egy forró fürdő gyönyörűen ellazíthatja a merev
izmokat. A zuhany alatt hancúrozó kistárs is megteheti, de az óvszer nem
szereti a vízi szórakozást. A fürdőtermékek, a klór és a tengeri só megzavarják
rugalmasságukat, és az óvszer könnyen kicsúszik a péniszből.

Design és alak

Az anatómiailag kialakított óvszer a péniszhez tapad, és egy második bőrhatást
hoz létre.

Anyag

Az óvszerek a forradalmian új SKYNFEEL anyagból készülnek, amely teljesen helyettesíti a klasszikus latexet.
A poliizoprén maximális puhaságot és nagy rugalmasságot biztosít az óvszernek.

Szín

Az urak klasszikus átlátszó óvszerben büszkélkedhetnek péniszükkel.

Méretek

A SKYN Selection mix óvszer méretei a legtöbb férfi számára megfelelőek.

SKYN eredeti

Teljes hossz: 180 m
Névleges szélesség: 53 mm
Vastagság: 0,065 mm

SKYN intenzív érzés
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Teljes hossz: 190 mm
Névleges szélesség: 53 mm
Vastagság: 0,065 mm

SKYN Extra Lubricated

Teljes hossz: 180 mm
Névleges szélesség: 53 m
Vastagság: 0,065 mm
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