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Fleshlight Nicole Aniston Fit vagina (25 cm)

Karbantartás

Nicole Aniston fényes hüvelye gyengéd ápolást igényel, amely kényezteti őt, és
kényezteti finom anyagát, amelyből készült. Ezért minden használat után alaposan
mossa le folyó víz alatt. Ne használjon szappant. Károsítja a Superskin anyagot,
amely elveszíti sajátos tulajdonságait. Segédeszközök fertőtlenítése minden tisztítás
végén garantálja, hogy a lámpatest teljesen tiszta lesz. Azonban ne zárja le a
hüvelyt, amíg az teljesen meg nem szárad. A nedvesség és az oxigénhiány kedvez a
penésznek, amely szeretne megtelepedni a pornószeretetében. Végül javasoljuk a
hüvely púderezését, mert az szabályos Művaginák és maszturbátorok ápolása
meghosszabbítja a maszturbátor élettartamát.

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

A mesterséges hüvely teljesen vízálló. Így élvezheti a pihenést a pezsgőfürdőben
vagy egy reggeli zuhanyozást. Csak ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a
szappannal, mert károsítaná a kényes anyagát.

Design és alak

A Fleshlight márkát egy nagyméretű zseblámpa alakú hüvelyburkolat jellemzi. Ez egyértelmű lépés a gyártótól, mert
maszturbátorai elegánsak, nem feltűnőek és specifikusak. És ezért a szükséges. A hüvely valósághű feldolgozása
hihetőnek tűnik. A bőr finom szerkezete is beépült az anyagba.

Anyag

A kellemes Superskin, amely a TPE/TPR anyagok közé tartozik, úgy néz ki, mint az igazi emberi bőr. Ettől lesz kedved
simogatni a hüvelyed.

Szín

A gyöngyházcsomag fehér színe minden véred a combodba pumpálja, mert tudod, hogy egy lédús, sárgabarack
alakú öntvény rejtőzik alatta.

Méretek

A Fleshlights egy kicsit robusztusabbnak tűnik, mint a többi mesterséges hüvely. Nagyobb méreteinek köszönhetően
az átlagon felüli pénisszel rendelkező férfiakat is kielégíti.
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Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
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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