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Anální tunel se zátkou Piss Lust

Údržba

Údržba vodotěsného tunelu vám zabere jen pár minut. Stačí ho po každé akci
pořádně namydlit a opláchnout proudem vlažné vody. Pak by měla na řadu
přijít Dezinfekce pomůcek, která zbaví pomůcku i mikroskopických nečistot.
Dezinfekci necháte minutu působit a pak tunel znovu opláchnete, otřete a po
uschnutí ho můžete schovat do svého šuplíku slasti tak, aby se nedotýkal
ostatních hraček. Některé materiály erotických pomůcek na sebe nepříjemně
reagují a poškozují se. Proto doporučujeme každou pomůcku skladovat zvlášť
v textilním pytlíku nebo krabičce.

Voděodolnost

Anální tunel se zátkou je vodotěsný. Můžete si s ním proto užívat pissing nebo
si ho vzít s sebou do vířivky.

Design a tvar

Anální tunel se zátkou vypadá zajímavě a poutá pozornost. Jeho kónický tvar
usnadňuje zavádění. Výrazná patka zabraňuje tomu, aby tunel zajel do
zadečku hlouběji, než je potřeba. Úzký krk a široká patka umožňují taky jeho
nošení, při kterém nevypadává ven. Kulatá zátka s očkem dobře těsní. Celkově
se anální tunel dobře drží v ruce.

Materiál

Anální tunel ze silikonového materiálu si oblíbíte kvůli jeho hladkému povrchu a neporézním vlastnostem.

Barva

Černá barva u análních pomůcek působí elegantně a tajemně. Její hlavní výhoda je ale ta, že schová všechny
nečistoty.

Rozměry

Kvůli rozměrům anální tunel doporučujeme jen zkušeným fajnšmekrům.

Celková délka: 13 cm
Použitelná délka: 10 cm
Nejmenší průměr: 3,2 cm
Největší průměr: 5,9 cm
Vnitřní průměr: 3 cm

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Hmotnost: 117 g
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