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Satisfyer Pro 2 Next Generation tartalék szívóharangok

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően villámgyorsan kezelheti a fúvókák
karbantartását. Csak öblítse le őket folyó víz alatt egy csepp szappannal, és
szárítsa meg puha törülközővel. Segédeszközök fertőtlenítése a legkisebb
mikrobaktériumoktól is megszabadul. A száraz fúvókákat textilzacskóban vagy
eredeti csomagolásban tárolja. Biztos lehet benne, hogy a fiókban lévő többi
játék nem sérti meg őket, és szépen együtt maradnak.

Vízállóság

A fúvókák vízálló felülettel rendelkeznek, így élvezheti őket a Satisfyer Pro 2 Next Generation nyomássegítővel együtt
a fürdőkádban vagy a pezsgőfürdőben.

Design és alak

A hegyek légies és könnyed benyomást keltenek, formájuk pedig kissé cukorkaszerű. Ízlelőbimbók helyett azonban a
szilikon hegyek kedveskednek az érzékeny csiklónak. Ezért helyezze őket a Satisfyer Pro 2 Next Generation
nyomássegítőre, ahová valók. A fúvókák jól tartanak a kézben, és tökéletesen illeszkednek a készülék fejére. A
csomagban található 5 darabnak köszönhetően a hölgyek játék közben kísérletezhetnek, és megtudhatják, melyik
forma illik a legjobban hozzájuk.

Anyag

A puha szilikon anyag bársonyként kényezteti a puha bőrt. Kiváló tulajdonságainak köszönhetően ezt a nem porózus
anyagot az egészségügyben is használják.

Szín

A fehér szín a tisztaságot, a gyengédséget és a szabadságot szimbolizálja. Nemes hattyúkra emlékeztet a tó nyugodt
felszínén.

Méretek

A fúvókák aprók, ezért ügyeljünk arra, hogy ne guruljanak észrevétlenül például a bútorok alá.

Lyuk hossza: 1,6 cm
Szélesség: 1,4 cm
Magasság: 2 cm
Kerek fej hossza 4,1 cm
A klasszikus fej hossza 3,7 cm
Klasszikus fejsúly: 9 g
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Kerek fej súlya: 12 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

