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Fleshlight Angela White Indulge vagina (25 cm)

Karbantartás

Egyszerűen leöblítheti Angela White pornószínésznő vízálló öntvényét folyó víz alatt,
de az általános karbantartás egy kicsit több időt vesz igénybe. Minden használat
után alaposan mossa le a mesterséges hüvelyt langyos vízzel, szappan nélkül, mert
ez károsíthatja a finom Superskin anyagát. Ezután hagyja a játékot szabadon
megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése 100%-os tisztaságra feszesíti a tisztítást.
És amikor a készülék megszárad, porozza be, hogy a hüvely falai ne tapadjanak
össze, és tegye vissza a játékot egy műanyag zacskóba. Művaginák és
maszturbátorok ápolása meghosszabbítja a Fleshlight hüvely szépségét. Ezért sokáig
úgy fog kinézni, mint az új.

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 Fleshlight hüvely vízálló. Tehát vigye magával a fürdőkádba, és élvezze a
pihentető fürdőt, amely kellemes csúcsponttal végződik. Csak fürdéskor ügyeljen
arra, hogy a maszturbátor ne érintkezzen szappannal, tusfürdővel vagy más
kozmetikumokkal, amelyek károsítanák a szabadalmaztatott Superskin anyagot.

Design és alak

Csak a legnagyobb ínyencek fogják látni a nagy zseblámpa nem feltűnő formáját. A fedél lecsavarása után Angela
White pornószínésznő precízen feldolgozott szereplőgárdája látható minden olyan részlettel, amely fokozza a
valósághű feldolgozást. A jobb alsó sarokban a színésznő kézírásos aláírása is megtalálható. Akár kemény tokban,
akár csak a belső hüvelyében veszel egy maszturbátort, a játék mindkét esetben jól fog tartani.

Anyag

A puha és rugalmas Superskin anyag a valódi emberi bőrre emlékeztető TPE / TPR anyagok keverékéből készült.
Játék közben is értékelni fogja hőszabályozó tulajdonságait, aminek köszönhetően gyorsan felmelegszik az emberi
test hőmérsékletére. A szilárd műanyagból készült ikonikus zseblámpa tok még a vad ütéseket és a határozott
kézfogást is kibírja.

Szín

Az elegáns fehér borító elrejti Angela White pornószínésznő vaginájának lédús rózsaszín árnyalatát.

Méretek

A valósághű, életnagyságú öntvény jól bírja a kézben, és elrejtheti az ágy alá vagy a szekrénybe.
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A csomag teljes hossza: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
A hüvely teljes hossza: 22,5 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,2 cm
Csomagolás súlya: 690 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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