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Fleshlight Janice Griffith Eden vagina (25 cm)

Karbantartás

Bár a lámpatest vízálló felülettel rendelkezik, karbantartása egy kicsit tovább tart. De
ez semmi, amit nem tehetsz. Az akció után alaposan mossa le a belső hüvelyt meleg,
szappanmentes vízzel, mert a szappan károsítja a Superskin anyag finom
szerkezetét, ami kellemetlenül elkezdene tapadni. Segédeszközök fertőtlenítése
tökéletességet visz a tökéletességbe. Helyezze vissza a hüvelyt a kemény
csomagolásába, amíg teljesen meg nem szárad. A nedvesség gyarapítja a penészt, és
mi ezt nem akarjuk. Végül porozd be a zseblámpát, és csavard rá a kupakot.
Művaginák és maszturbátorok ápolása garantálja a hüvely puhaságát és
meghosszabbítja annak élettartamát.

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 Vagina vízálló felülettel rendelkezik, ezért vigye magával a fürdőbe vagy a
pezsgőfürdőbe, és élvezze a vízi játékokat, mint egy igazi nővel. De hagyja a
szappant vagy sampont a fürdőkádban. A finom anyag kényelmetlenül tapadhat.

Design és alak

A Fleshlight maszturbátor formája egy óriási zseblámpára emlékeztet. A fedél lecsavarása után a híres
pornószínésznő aláírásával ellátott, valósághű hüvelyből készült öntvény kandikál ki Önt. A gyártó sikeresen álcázza
az erotikus segédeszközt egy tömör, nem feltűnő csomagolásba. A fogantyú oldalsó bevágásainak köszönhetően a
játék a nagyobb méretek ellenére is jól tart a kézben.

Anyag

A Soft Superskin a Fleshlight cég szabadalmaztatott anyagai közé tartozik. A TPE / TPR kategóriába tartozik,
lágyságával és puhaságával hűen utánozza az emberi bőrt. A nagyszerű tulajdonságoknak köszönhetően mindig
simogatni szeretné majd a hüvelyét.

Szín

A gyengéd gyöngyházfehér szín a romantikát idézi. A csomag belsejében viszont egy paradicsomos mulató várhat
a maga teljes szépségében, ami majd az urakat megviseli.

Méretek

Első pillantásra a zseblámpa hatalmas benyomást kelt. Ám a megjelenés csalóka, mert a maszturbátor tökéletesen
illeszkedik a kezébe, és egy kisebb bőröndben, táskában is megállja a helyét.
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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 cm
Csomagolás súlya: 636 g
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