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Análne guľôčky Heavy Balls

Údržba

Pomôcka má vodotesnú úpravu, preto jej údržbu zvládnete ľavou zadnou. Po
akcii guličky opláchnite teplou vodou s kvapkou mydla a osušte jemným
uterákom. Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu do konca. Suché análne
guličky uložte oddelene od ostatných pomôcok, aby na seba materiály nemohli
pôsobiť a poškodiť sa. Parádny bude originálny obal alebo textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesné úprave si môžete s guličkami zaplávať v bazéne alebo vo
vírivke a vychutnať si tak so svojou polovičkou vzrušujúcu jazdu.

Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí moderným dojmom a naši slonie ošetrovatelia chvália
starostlivo prepracovaný tvar. Prvá gulička je dlhšia pre ľahšie zavádzanie.
Široká pätka sa dobre drží v ruke a uľahčuje nosenie hračky. Všetky tri guľôčky
majú rovnaký priemer, ale netlačí v zadočku.

Materiál

Hebký silikónový povrch pohladí kožu ako zamat. Tento neporézny materiál nespôsobuje alergické reakcie, preto sa
používa aj v zdravotníctve.

Farba

Havranie čierna farba pôsobí tajomne. Vyvolá vo vás túžbu po netradičných erotických zážitkoch.

Rozmery

Análne guličky Heavy Balls vďaka svojim menším parametrom zaplní zadoček i začiatočníkom.

Celková dĺžka: 13,3 cm
Použiteľná dĺžka: 12 cm
Priemer špičky: 2 cm
Priemer guličiek: 3,2 cm
Priemer pätky: 7,5 cm
Dĺžka hornej guličky: 4,5 cm
Dĺžka spodné a prostredné guličky: 2,5 cm
Dĺžka stopky: 1,5 cm
Priemer stopky: 1,8 cm
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Hmotnosť: 144 g
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