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Élethű dildó Double Pleasure (18 cm)

Karbantartás

Egy vízálló vibrátort úgy is karbantarthat, ha egy kézzel be van gipszelve. Nem
kell mást tennie, mint enyhén beszappanozni és vízzel leöblíteni.
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre feszesíti a mosószereket. Ennek
köszönhetően biztos lehet benne, hogy nem osztja meg a vibrátort semmilyen
mikroszkopikus fujtajbl. Száradás után helyezze a készüléket textilzacskóba
vagy dobozba úgy, hogy ne érjen hozzá a többi játékhoz az örömfiókjában. Az
anyagok véletlenül reagálhatnak és megsérülhetnek.

Vízállóság

Ez az erezett jóképű férfi vízálló kivitelben imádja a vizet. Élvezni fogja a
kellemes utazást a zuhany alatt, a fürdőben vagy a pezsgőfürdőben. Erős
tapadókoronggal bármilyen sima felületen vad rodeót fogsz tapasztalni.

Design és alak

A Dildo Double Pleasure úgy néz ki, mint egy élő kakas. Valósághű kialakítását
a részletes vénák és az anatómiai forma fokozza. Az erősen formázott makk
intenzív stimulációt biztosít. A tömör tapadókorong jól tapad minden sima
felülethez. Összességében a vibrátor kicsit nehezebb a kézben, mégis könnyen
kezelhető.

Anyag

A minőségi PVC anyag, amely a szilikonra hasonlít, lenyűgözött minket. A vibrátor kemény, ugyanakkor rugalmas és
puha tapintású. Nincs kellemetlen szag.

Szín

A bézs szín hűen utánozza az emberi bőrt. A jellegzetes és kékes erek elcsábítják a képzeletét. Azonnal fel akarsz ülni
a vibrátorra.

Méretek

Eleinte a vibrátor erőteljesnek tűnik, de ne tévesszen meg. Valójában a méretei kisebbek, és alkalmas dupla
behatolású edzésre és teljesen kezdőknek is.

Hossza tapadókoronggal együtt: 18 cm
Nagyobb pénisz hossza tapadókorong nélkül: 15 cm
Kisebb pénisz hossza tapadókorong nélkül: 14,5 cm
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Nagyobb pénisz használható hossza: 12 cm
Kisebb pénisz használható hossza: 11 cm
A makk átmérője a nagyobb pénisz csúcsán: 2,5 cm
A makk átmérője a kisebbik pénisz csúcsán: 2,3 cm
A nagyobb pénisz maximális átmérője: 4 cm
A kisebb pénisz maximális átmérője: 3,4 cm
Tapadókorong átmérője: 6,5 cm
Súly: 328 g
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