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Fleshlight Lisa Ann Barracuda vagina

Karbantartás

A többi Fleshlight hüvelyhez hasonlóan ez is gondosabb karbantartást igényel.
Kis gyakorlással és ügyességgel pár perc alatt elkészülünk vele. Csak annyit
kell tennie, hogy minden használat után alaposan mossa meg a hüvelyét egy
vízsugárral. Szappant azonban nem szabad használni! Ez károsítaná azt a
finom anyagot, amelyből Lisa készült. Emlékezz rá Segédeszközök
fertőtlenítése és ápolása fontos és szükséges, mert 100%-os védelmet nyújt
minden olyan fujtajbl ellen, aki a húsfényre szeretne rákapni. Csak akkor
zárhatja be és csavarhatja be a zseblámpát a hüvely belsejében, ha az teljesen
megszáradt. A nedvesség és az oxigénhiány előnyös a penészgombák
számára, amelyek felemésztik a hüvelyt. Végül javasoljuk a hüvely rendszeres
púderezését. Így nem ragad rád az anyagod.

Design és alak

A zseblámpa alakú hüvely kialakítása a Fleshlight márka fémjele. Első pillantásra a készülék nem feltűnőnek és
ártatlannak tűnik. A fedél lecsavarása után már látható is a valósághűen megmunkált mesterséges hüvely Lisa Ann
valós öntvénye szerint.

Anyag

A puha, puha és rugalmas Superskin anyag összetöri a térdét. A Superskin egy szabadalmaztatott Fleshlight anyag,
amely TPE / TPR alá tartozik. Úgy érzed majd, hogy egy igazi nőt érintesz meg.

Szín

A gyöngyházfehér borító ártatlannak tűnik, de a megfelelő helyekre pumpálja a vért. Mert csak te tudod, hogy egy
nagy, fehér zseblámpa őrzi a lédús barackot, amely alig várja a következő rodeót.

Méretek

Ne tévesszen meg első látásra a testfény erőteljes benyomása. Mert a büszkeségeddel áthatol rajta, örülni fogsz,
hogy nagy.

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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