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Erekční kroužek Steel Man

Údržba

Údržba je jednoduchá a zabere jenom chviličku. Kroužek omyjte pod teplou
vodou s trochou mýdla. Nebojte se vody, chirurgická ocel je nerezová.

Voděodolnost

Chirurgická ocel nerezová, takže se nemusíte bát, že by kroužek zkorodoval.
Dopřejte si vodní hrátky s maximální erekcí.

Design a tvar

My Sloni v kroužku vidíme prsten z Pána prstenů. Je kulatý, se zaoblenými hranami a po obvodu má laserem vyryté
matné nápisy. Jak prsten dopadl, už víme. Ale jak by to všechno skončilo kdyby, Pytlík měl místo prstenu erekční
kroužek? Kdo ví…

Materiál

Steel Man je celý z chirurgické oceli. Oproti všem těm silikonovým a gumovým kroužkům je to příjemná změna.
Kroužek na těle příjemně chladí. Je těžký, takže jej při nošení budete cítit, a odolný, takřka nezničitelný.

Barva

Stříbrná barva chladí už pohledem, v kombinaci se studeným kovem získá teprve ty správné grády.

Rozměry

Líbí se nám, že kroužky se vyrábí ve třech variantách. Při výběru té správné velikosti prosím dbejte zvýšené
opatrnosti a zhodnoťte, jak se váš penis při zaškrcení chová. Předejdete tím problémům, které by při nesprávném
použití mohly nastat.

Velikost S

Celková délka: 4,3 cm
Vnitřní průměr: 3,5 cm
Hmotnost: 71 g

Velikost M

Celková délka: 5,3 cm
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Vnitřní průměr: 4,5 cm
Hmotnost: 88 g

Velikost L

Celková délka: 5,8 cm
Vnitřní průměr: 5 cm
Hmotnost: 97 g
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