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XXL Análdugó tapadókoronggal Devil

Karbantartás

A vízálló csap karbantartása nem tart sokáig. Minden esemény előtt és után öblítse
le folyó víz alatt egy csepp szappannal, és szárítsa meg egy puha törölközővel. A
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesen elvégzi a tisztítást. A száraz játékot a
többi eszköztől elkülönítve tárolja, hogy anyagaik ne kerüljenek kölcsönhatásba
egymással, és ne károsíthassák egymást. Az eredeti csomagolás vagy egy
szövetzsák nagyszerű lesz.

Vízállóság

Az anális dugó vízálló, így még a fürdőszobában is orgazmusos magasságokba
juttatja Önt. Tesztelőink elmondták, hogy a tapadókorong megbízhatóan tapad az
üveg zuhanyajtóhoz.

Design és alak

A szerszám kúp alakú, ami könnyen kézben tartható, és átlagon felüli mérete
lenyűgöző. A lekerekített hegye megkönnyíti a behelyezést. A széles alap
tapadókorongként is szolgál, és biztosítja a segédeszköz stabilitását, így úgy
lovagolhatsz a tűn, mint egy ló. A kerület körüli barázdák kellemesen stimulálják a
fenékfalakat.

Anyag

Az egészségre ártalmatlan, hajlékony hegyű PVC anyag ftalátmentes, és minden érintésnél élvezni fogja a
puhaságát.

Szín

A fekete szín elvisz a bűnös vágyak titkos kamrájába, és felélénkíti a durva BDSM játékot.

Méretek

Az eszköz átlagon felüli méretekkel büszkélkedhet, ezért olyan tapasztalt kísérletezőknek ajánljuk, akik szeretik
fokozatosan nyújtani a feneküket. Ez nem egy játék kezdőknek.

Teljes hossz: 26,5 cm
Használható hossz: 25,5 cm
A hegy átmérője: 5,5 cm
Átmérő a legkeskenyebb részen: 4,7 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 10 cm
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Tapadókorong átmérője: 11 cm
Súly: 1040 g
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