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Análny tunel so zátkou Piss Lust

Údržba

Údržba vodotesného tunela vám zaberie len pár minút. Stačí ho po každej akcii
poriadne namydliť a opláchnuť prúdom vlažnej vody. Potom by mala na rad
prísť Dezinfekcia pomôcok, ktorá zbaví pomôcku i mikroskopických nečistôt.
Dezinfekciu necháte minútu pôsobiť a potom tunel znovu opláchnete, utrite a
po uschnutí ho môžete schovať do svojho šuplíka slasti tak, aby sa nedotýkal
ostatných hračiek. Niektoré materiály erotických pomôcok na seba nepríjemne
reagujú a poškodzujú sa. Preto odporúčame každú pomôcku skladovať zvlášť
v textilnom vrecúšku alebo škatuľke.

Vodeodolnosť

Análny tunel so zátkou je vodotesný. Môžete si s ním preto užívať pissing alebo
si ho vziať so sebou do vírivky.

Dizajn a tvar

Análny tunel so zátkou vyzerá zaujímavo a púta pozornosť. Jeho kónický tvar
uľahčuje zavádzanie. Výrazná pätka zabraňuje tomu, aby tunel zašiel do
zadočku hlbšie, než je potrebné. Úzky krk a široká pätka umožňujú taky jeho
nosenie, pri ktorom nevypadáva von. Okrúhla zátka s očkom dobre tesní.
Celkovo sa análny tunel dobre drží v ruke.

Materiál

Análny tunel zo silikónového materiálu si obľúbite kvôli jeho hladkému povrchu a neporéznym vlastnostiam.

Farba

Čierna farba u análnych pomôcok pôsobí elegantne a tajomne. Jej hlavná výhoda je ale tá, že schová všetky
nečistoty.

Rozmery

Kvôli rozmerom análny tunel odporúčame len skúseným fajnšmekrom.

Celková dĺžka: 13 cm
Použiteľná dĺžka: 10 cm
Najmenší priemer: 3,2 cm
Najväčší priemer: 5,9 cm
Vnútorný priemer: 3 cm
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Hmotnosť: 117 g
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