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Fleshlight Stoya Destroya vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló Fleshlight hüvely karbantartása kicsit nehezebb, de kis gyakorlással pár
perc alatt megoldható. Az esemény után alaposan öblítse le szappan nélkül, mert ez
károsítaná a puha anyagot. Segédeszközök fertőtlenítése majd tökélyre megfeszíti a
takarítást. Ezután már csak hagyni kell megszáradni, és megfelelően bepúderezni.
Soha ne zárja be nedves edénybe. Megpenészedhet, és ez kár lenne. Szabályos
Művaginák és maszturbátorok ápolása biztosítja a készülék hosszú élettartamát,
mellyel sok forró pillanatot élhet át egyedül vagy párban.

Ne tegye ki a szerszámot 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron. Sérülni fog. 

Vízállóság

Kísérletezhet Stoya pornószínésznő vízálló castingjával az ágyban, a fürdőkádban, a
pezsgőfürdőben és a medencében. Hagyja hát maga mögött a mindennapi élet
gondjait, és engedje szabadjára erotikus fantáziáját.

Design és alak

Az összes Fleshlight műhüvely feltűnő zseblámpa-kialakítása robusztusnak tűnik, de ennek köszönhetően minden
férfit kielégít, függetlenül a pénisz méretétől. Összességében a maszturbátor jól tart a kézben. A hölgyeknek két
kézzel kell tartaniuk, de így is könnyű lesz kezelni az üldözést.

Anyag

Szeretjük a szabadalmaztatott Fleshlight Superskin anyagot. Puha, rugalmas, rugalmas, és felmelegítve az igazi,
puha, nőies bőrre emlékeztet. A Superskin a TPE / TPR anyagok egyike.

Szín

A gyöngyházfehér műanyag zseblámpa fedele nem tűnik feltűnőnek. A fedél lecsavarása után Stoy bőrének
alabástromfehér színű, lédús őszibarackra várhatunk. Izgatott lesz, hogy felfedezze a hüvely irritáló belső textúráját.

Méretek

A műhüvely nagyobb méretei kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy mind az átlagos tehetséges mesterek, mind az
átlagon felüli büszkeséggel rendelkezők elégedettek legyenek.

Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
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Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Hüvely hossza: 22 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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