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Fleshlight Jenna Haze Obsession vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló kialakítás ellenére a karbantartás kissé megterhelőbb. De egy kis
kézügyességgel játékosan kezelhető. Csak annyit kell tennie, hogy a műhüvelyt
alaposan öblítse le vízzel, és minden egyes művelet után szárítsa meg. Ne
használjon szappant. Ez károsítaná az üldöző speciális anyagát. Ő gondoskodik az
abszolút tisztaságról Segédeszközök fertőtlenítése. Mert ez akadályozza meg a
penész és a baktériumok képződését. Művaginák és maszturbátorok ápolása
rendkívül fontos. Ezért ne felejtse el rendszeresen púderezni a hüvelyét, hogy ne
ragadjon le, és még életben maradjon.

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

Vízállóság

Minden Fleshlight hüvely 100%-ban vízálló, mint a Jenna Haze, így élvezze a vízi
játékokat a zuhany alatt, a fürdőkádban, lazítson a pezsgőfürdőben vagy érezze jól
magát a medencében.

Design és alak

Az egész Fleshlight Girls sorozat ugyanazzal az eredeti és nem feltűnő dizájnnal rendelkezik. A maszturbátor formája
a Fleshlightra jellemző. Úgy néz ki, mint egy hatalmas zseblámpa. Eleinte a méretéből adódóan kicsit nehezebben
tart, de meg lehet szokni. A hüvelyi gipsz kifinomultnak tűnik. Szeretjük Jenny Haze aláírását is, aki minden testfényt
díszít.

Anyag

A kiváló minőségű Superskin anyagnak köszönhetően, amely a TPE / TPR anyagok keveréke, folyamatosan simogatja
és szorítja a hüvely puha és sima felületét. Ugyanakkor a műhüvely ennek köszönhetően megőrzi rugalmasságát és
tartósságát, így vad játékokat élvezhet vele.

Szín

A gyöngyházfehér hüvelytakaró megrándul a gyengéd oldalán. A fedél lecsavarása után azonban egy testszínű, pufók
őszibarack pumpálja fel a vért az erekben.

Méretek

A Fleshlight a legfejlettebb férfiakra is gondol, így a mesterséges hüvely egy kicsit nagyobb.
Hossza fedővel is: 25 cm
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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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