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Korek analny PLUG
Cena

25,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Boss Series

Opis produktu
Silikonowy korek analny marki BOSS
Świetnie sprawdzi się podczas zabaw analnych. Ten model cenią zarówno doświadczeni, zaawansowani jak i stawiający
pierwsze kroki w zabawach analnych. Dostępny jest aż w 4 rozmiarach, dzięki czemu każdy znajdzie pasujący rozmiar. Do
tego można wybrać czy wolimy kolor czarny czy może fioletowy.
Noszenie tego korka analnego z pewnością dostarczy ogrom przyjemności. Można bawić się nim na wiele sposobów. Dzięki
przyssawce u jego podstawu jest mozliwość zamocowania do płaskiej powierzchni i dodatkowo urozmaicenia zabawy. Produkt
uniwersalny może być używany zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.
Zabaw się jak nigdy w życiu i kup silikonowy korek analny w odpowiadającym rozmiarze.
Plug wykonany jest w 100% z silikonu medycznego.
Rozmiary:
Mały (Small - S) - długość - 10 cm, średnica - 2,4 cm,
Średni (Medium - M) - długość - 11 cm, średnica - 2,8 cm,
Duży (Large - L) - długość - 12,5 cm, średnica - 3 cm,
Bardzo duży (Extra Large - XL) - długość - 15,5 cm, średnica - 4 cm.
Kolory: czarny, fioletowy.

Jaki rozmiar korka analnego wybrać?
Jest to indywidualny wybór. Czasami trzeba się kierować metodą prób i błędów. Warto zwrócić uwagę jak ciasno mieści się
palec i to może być punkt wyjścia do ustalenia odpowiedniego rozmiaru. Początkujący często wybierają mniejsze rozmiary, ale
nie ma tutaj reguły.
Dzięki temu, że ten korek jest w przystępnej cenie to możemy kupić rożne rozmiary i testować lub korzystać z różnych
rozmiarów w zależności od potrzeb.
Wybieraj akcesoria erotyczne mądrze, kupuj te wykonane z bezpiecznych materiałów. Dbaj o swoje
bezpieczeństwo w trakcie seksu!

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czarny , Fioletowy
Rozmiar: S , M , L , XL
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