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Sapphire Boy tapadókorongos dildó (18,4 cm)

Karbantartás

A vízálló vibrátort villámgyorsan karbantarthatod. Szappannal és alaposan
öblítse le folyó víz alatt minden használat előtt és után. Mosás után hagyja a
játékot szabadon megszáradni, vagy törölje le puha törülközővel.
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a vibrátort a rejtett
baktériumoktól, amelyeket nagyító alatt észre sem venne. A száraz játékot a
többi szerszámtól elkülönítve tárolja, hogy anyagaik ne zavarják egymást és ne
sérüljenek meg. Szuper lesz textil táska vagy eredeti csomagolás.

Vízállóság

A vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, így akár vízzel teli zuhanyozás vagy
fürdőkád közben is élvezheti a hüvely vagy a fenék feltöltését.

Design és alak

A vibrátor modern és időtlen benyomást kelt. Lekerekített hegye megkönnyíti a
behelyezést, és nagymértékben irritálja a G-pontot és a prosztatát. A készülék
enyhén ívelt, sima, kézben tartó kiemelkedések nélküli testtel rendelkezik, és
minden sima felületre minőségi tapadókorongot rögzíthet. A vibrátor formája
kissé péniszre emlékeztet, de kialakítása még az irreális segédeszközök
szerelmeseinek is tetszeni fog. A játék még hevederesben is remekül tart.

Anyag

A minőségi orvosi ftalátmentes szilikon nem okoz allergiás reakciókat a bőrön, és bársonyos puhaságával fog rabul
ejteni. A vibrátor könnyen rugózik, így könnyen alkalmazkodik a test anatómiájához.

Szín

A zafírkék szín az óceán felszínét idézi. Pozitív energiával és szenvedélyes kísérletezési vággyal tölti fel.

Méretek

Kezdőknek is ajánljuk a Sapphire Boy tapadókoronggal szerelt vibrátort.

A vibrátor teljes hossza: 18,4 cm
Használható hossz: 14 cm
Maximális makk átmérő: 3,3 cm
Maximális vibrátor átmérő: 3 cm
Tapadókorong szélessége: 6,5 cm
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Súly: 165 g
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