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Fleshlight Brandi Love Heartthrob vagina (25 cm)

Karbantartás

A Fleshlight hüvely még nem öntisztul, ezért ennek a szépségnek szüksége lesz a
segítségedre a tisztításban. Csak annyit kell tennie, hogy minden használat után
alaposan mossa le folyó vízzel. Szappant azonban nem szabad használni! Ez
károsítaná azt a szuperbőr anyagot, amelyből a Brandi készül. Emlékezz rá
Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása azért fontos, mert 100%-os védelmet nyújt
minden fujtajbly ellen, aki veled szeretne vaginát lovagolni. Ne zárja le a hüvelyt,
amíg az teljesen meg nem szárad. A nedvesség és az oxigénhiány jót tesz a
penészesedésnek, amit nem akarsz a pornósztárodon. Végül javasoljuk a hüvely
púderezését. A pornak köszönhetően a hüvely megőrzi valósághű kidolgozását.

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. 

Design és alak

A zseblámpa formájú zseblámpa fedele a Fleshlight márka egyik jellemzője. Ennek
köszönhetően azonban az eszköz nem feltűnő és ízléses. A fedél lecsavarása után a
Brandi Love öntvény szerint precízen kidolgozott vaginát láthatja. Valósághű
kialakítása lélegzetelállító.

Anyag

A puha, rugalmas és puha tapintású Superskin anyag térdre kényszerít. A Superskin a Fleshlight szabadalmaztatott
anyaga. Bár ő egy TPE / TPR, ha becsukja a szemét, nem lesz kétsége afelől, hogy megérinti az igazi Brandit.

Szín

A gyöngyházfehér borítás elegánsnak és nem feltűnőnek tűnik, de percenként 120 ütéssel megdobogtatja a szívedet,
mert tudni fogod, mit tartalmaz.

Méretek

Első pillantásra minden fleshligtk robusztusnak tűnik, de ha egyszer belehatol a férfias büszkeségedbe, örülni fogsz a
méretének.

Hossza huzattal 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
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Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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