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Rubber Evil paskoló

Karbantartás

A vízálló pofon karbantartása olyan egyszerű, mint egy pofon. Az egyetlen dolog, ami visszatart,
az a markolat kiemelkedéseinek és a habverő testének tisztítása, amit szükség esetén puha
kefével dörzsöl át. Ezután a seprőgépet egyszerűen lemossák meleg víz alatt egy csepp
szappannal, és puha törülközővel megszárítják. Tárolja a száraz játékot az öröm fiókjában a többi
segédeszköztől elkülönítve, hogy anyagaik ne hatnak egymásra és ne sérüljenek meg. Szuper lesz
textil táska vagy eredeti csomagolás.

Vízállóság

A játék vízálló felülettel rendelkezik, ezért vigye magával a zuhanyzóba, pezsgőfürdőbe vagy
úszómedencébe.

Design és alak

A játék időtlen kialakítású, formája pedig lapátot idéz. A pálcika közepén négy kivágott,
négylevelű lóherére emlékeztető mélyedés található. A verő egyik oldalát nyolc sor kis tömör
golyós hegy díszíti, amelyek ismétlődnek a játék oldalsó szélén és a nyélen. A pofon másik oldala
és széle rizsszemeket idéző nagyobb ovális kiemelkedésekkel tarkított. A fogantyú jól tart a
kézben és a praktikus huroknak köszönhetően a pofon nem esik ki a kézből veréskor.

Anyag

A gumi anyaga kellemes gumiillatú. A spanker izgatja Önt rugalmasságával és ütés közbeni rugalmasságával.

100% gumi

Szín

Élvezni fogja a magával ragadó fekete színt, különösen a titokzatos BDSM játékok során.

Méretek

Minden fiókban elrejted a pofont. A fogantyú mérete jól illeszkedik a férfi és a női tenyérbe.

Teljes hossza: 27,5 cm
A verő hossza: 16,5 cm
Fogantyú hossza: 11 cm
A verő átmérője: 5,8 cm
Fogantyú átmérője a legszélesebb részén: 4 cm
Fogantyú átmérője a legkeskenyebb részén: 3 cm
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