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Fun Factory Limba Flex S dildó (12 cm)

Karbantartás

A vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, így könnyen karbantarthatod. Az
esemény után öblítse le a készüléket folyó víz alatt egy csepp szappannal,
majd törölközővel szárítsa meg. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodik a
tisztítás többi részéről. Tárolja a száraz játékot az élvezeti fiókban a többi
játéktól elkülönítve, hogy az anyagok ne kölcsönhatásba léphessenek és ne
károsíthassák egymást. Vegye segítségül az eredeti csomagolást vagy
textilzacskót.

Vízállóság

A vízálló vibrátor tökéletesen tud úszni, és nem riasztja meg a vízzel teli
zuhany vagy fürdő, ezért alaposan öblítse le, és élvezze a vizes játékokat az
orgazmus ízével.

Design és alak

A vibrátor minimalista benyomást kelt, és formája ívelt ujjat idéz. A készülék jól tart a kézben. Karcsú teste
tökéletesen belesimul a hüvelyébe és az análisba. A szilárd tapadókorong minden sík felületen megáll, és a játék
testén belüli erős drótnak köszönhetően több pozícióban rögzítheti a vibrátort az intenzívebb G-pont vagy prosztata
stimuláció érdekében. A vibrátor ajándéknak is remek lesz.

Anyag

A puha szilikon kényezteti az érzékeny intim területeket, mint a bársonyosan sima ajkak meleg csókja. Nem
tartalmaz ftalátokat és nem okoz allergiás reakciókat, ezért ezt a nem porózus anyagot az egészségügyben is
használják.

Szín

Az élénk türkiz szín felébreszti a kísérletezési vágyat. Lelkesen indul új örömök keresésébe.

Méretek

A kisebb méreteknek köszönhetően a kezdők vagy a kisebb tömések kedvelői is élvezni fogják a vibrátort a
hüvelyben vagy az análisban.

Teljes hossza: 12 cm
Használható hossz: 11,5 cm
Átmérő: 3 cm
Tapadókorong átmérője: 6,8 cm
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