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Anální kuličky Heavy Balls

Údržba

Pomůcka má vodotěsnou úpravu, proto její údržbu zvládnete levou zadní. Po
akci kuličky opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným
ručníkem. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu do konce. Suché anální kuličky
uložte odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály nemohly působit
a poškodit se. Parádní bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Díky vodotěsné úpravě si můžete s kuličkami zaplavat v bazénu nebo ve
vířivce a vychutnat si tak se svou polovičkou vzrušující jízdu.

Design a tvar

Pomůcka působí moderním dojmem a naši sloní ošetřovatelé chválí pečlivě
propracovaný tvar. První kulička je delší pro snazší zavádění. Široká patka se
dobře drží v ruce a usnadňuje nošení hračky. Všechny tři kuličky mají stejný
průměr, ale netlačí v zadečku.

Materiál

Hebký silikonový povrch pohladí kůži jako samet. Tento neporézní materiál nezpůsobuje alergické reakce, proto se
používá i ve zdravotnictví.

Barva

Havraní černá barva působí tajemně. Vyvolá ve vás touhu po netradičních erotických prožitcích.

Rozměry

Anální kuličky Heavy Balls díky svým menším parametrům zaplní zadeček i začátečníkům.

Celková délka: 13,3 cm
Použitelná délka: 12 cm
Průměr špičky: 2 cm
Průměr kuliček: 3,2 cm
Průměr patky: 7,5 cm
Délka horní kuličky: 4,5 cm
Délka spodní a prostřední kuličky: 2,5 cm
Délka stopky: 1,5 cm
Průměr stopky: 1,8 cm
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Hmotnost: 144 g
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