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Fleshlight Riley Reid Utopia vagina (25 cm)

Karbantartás

A műhüvely vízálló felülettel rendelkezik, de karbantartása kicsit több időt vesz
igénybe. A művelet után öblítse le a belső hüvelyt tiszta víz alatt, és hagyja alaposan
megszáradni a szabad levegőn. Ne használjon szappant vagy más fürdőterméket,
mert korrodálhatja a hüvely felületét. Segédeszközök fertőtlenítése biztosítja, hogy a
készülék tökéletesen tiszta legyen, és ne szaporodjanak el benne baktériumok vagy
gombák. Szárítás után helyezze vissza a hüvelyt a kemény csomagolásába. Végül
használjon fleshlight port. Művaginák és maszturbátorok ápolása biztosítja, hogy a
hüvely kellemesen puha tapintású 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

A Vagina vízálló felülettel rendelkezik, ezért használja a fürdőkádban vagy a
pezsgőfürdőben. A tusfürdőt és a szappant azonban tedd félre, mivel a testtisztítók
rontják az anyag puhaságát. Ha beszappanozza a készüléket, akkor az kellemetlenül
tapadni kezd.

Design és alak

A Fleshlight hatalmas benyomást kelt, és egy óriási zseblámpa formájú. A villanykörte helyett a híres pornósztár,
Riley Reid hüvelyének és csiklójának öntvénye kandikál ki a fedél lecsavarása után. A segédeszköz játék közben is jól
tart a kézben, és könnyen kezelhető a fogantyú oldalsó bevágásainak köszönhetően.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag a TPE / TPR kategóriába tartozik. A belső hüvely puhaságával egy élő hüvelyre
emlékeztet, melegítés után tökéletesen vezeti a hőt és hosszabb ideig képes megtartani.

Szín

A casting testszíne vonzza az ölelést, valamint a fiatal pornósztár, Riley Reid látványát.

Méretek

A lámpatest méretei a pénisz klasszikus méretéhez igazodnak. A Vagina robusztus benyomást kelt, de azt
tapasztaltuk, hogy a tömör huzat passzol a kisebb kezű nők kezébe, akik fűszeres előjátékot szeretnének adni
partnerüknek.

Hossza fedővel is: 25 cm
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Átmérő burkolattal (felső rész): 8,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 5,5 cm
Hüvely hossza: 22 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 7,7 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4 cm
Csomagolás súlya: 625 g
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