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Bazsarózsa kettős vagina súlyzó (142 g)

Karbantartás

A karbantartás nem sok időt vesz igénybe. Csak öblítse le a súlyzót folyó víz alatt egy csepp
szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése megtisztítja a készüléket minden mikroszkopikus
látogatótól és szennyeződéstől. A súlyzó készen áll a további használatra.

Design és alak

Hüvelyi súlyzó A bazsarózsa nem a méretével, hanem a súlyával tűnik ki. Ez a nehéz súlyzó
százhatszor áztatja be a medencefenéket. A bazsarózsát azoknak a hölgyeknek ajánljuk, akik
már rendelkeznek némi tapasztalattal a súlyzókkal vagy labdákkal. A kezdőknek kevésbé nehéz
szerszámokkal kell kezdeniük.

A hüvelyi súlyzót egy hurok zárja a könnyebb kihúzás érdekében. Tartsa egyenletesen a
hevedert, hogy a szíj ne szakadjon el.

Anyag

Az Elephant csapatában elviseljük az anyag minőségét, ezért ezt a terméket az Állami
Népegészségügyi Intézetben teszteltük, és sikeres volt. Az értékelési jegyzőkönyvet
megtekintheti képgalériánkban. Te is olyan gyorsan beleszeretsz a szilikonba , mint mi,
mert puha, antiallergén és kellemes tapintású.

Szín

A lilát gyakran a spiritualitás, a miszticizmus, de a szívélyesség és a nemesség szimbólumaként is emlegetik.
Képzeletet és nemességet ébreszt. Ébreszd fel belső energiádat a bazsarózsával.

Méretek

Mindenki más eljön hozzád Gésagolyók fény? A dupla hüvelyrúddal a medencefenék megerősítése új méreteket ölt.
A bazsarózsát azoknak a hölgyeknek ajánljuk, akik már rendelkeznek némi tapasztalattal az erősítésben.
A kezdőknek nem kellene súlyzót tartaniuk.

Hossz fűzőlyukak: 18 cm
Hossza fűző nélkül: 14,6 cm
A fűzőlyuk hossza: 3,6 cm
A kisebb golyó átmérője: 3,7 cm
A nagyobb golyó átmérője: 4,1 cm
Egy kisebb labda kerülete: 11 cm
Nagyobb labda kerülete: 12,5 cm
Súly: 142 g
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