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Masażer prostaty plug Power Plug - czarny
 

Cena: 24,00 pln

Opis słownikowy

Producent Toy Joy

Opis produktu
 

Masażer prostaty stworzony i zaprojektowany, aby pomóc mężczyznom w stymulowaniu prostaty i krocza. Został odpowiednio
przebadany, aby uzyskać maksymalną przyjemność.

Posiada na swej powierzchni trzy wypuklenia, które dodatkowo stymulują w trakcie penetracji, rączka zapewnia pewny chwyt. Produkt
może być używany podczas masturbacji lub zabawy erotycznej w celu poprawy erekcji i orgazmu.

Masażer może wspomagać profilaktykę leczenia zaburzeń wzwodu.

Rozmiar masażera Power Plug jest niewielki dzięki czemu jest on poręczny i smukły.

Charakterystyka:

- wygodny uchwyt

- wykonany z bezpiecznych materiałów

- unikalny anatomiczny kształt - wygięta część dla lepszej stymulacji prostaty

- uwypuklenia wzmagające odczucia

- wolny od szkodliwych ftalanów

- estetyczne, przezroczyste opakowanie

Wymiary:
Długość 11 cm
Średnica 4 cm

Materiał: wysokiej jakości materiału ABS

Kolor: czarny

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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