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Fleshlight Elsa Jean Tasty vagina (25 cm)

Karbantartás

Minden Fleshlight maszturbátor alaposabb és igényesebb karbantartást igényel. De
ne aggódj, ez olyan, amit nem tudsz néhány perc alatt megtenni. Minden használat
után alaposan mossa le a hüvelyt egy vízsugárral. Semmi esetre se használjon
szappant a tisztításhoz. Ez károsítaná a szuperbőr anyagát. Segédeszközök
fertőtlenítése és ápolása fontos. Megszabadít minden fujtajblertől és breberkától, aki
műhüvelyen szeretne lovagolni veled. Csak akkor zárhatja be a hüvelyt, ha teljesen
kiszáradt. A zárt nedvességnek előnyös a penész, amely megtapadna az anyagon.
Javasoljuk a hüvely rendszeres púderezését. Ez megakadályozza az anyag
kellemetlen tapadását.

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 Fleshlight mesterséges hüvely kialakítása egy nagy zseblámpára hasonlít, amely
tökéletesen illeszkedik a kézbe. A fedél lecsavarása után egy valósághű,
részletgazdag vagina néz rád, amely Elsa Jean pornósztár castingja alapján készült.

Anyag

A szabadalmaztatott Fleshlight Superskin anyag puha és puha tapintású. Erősen hasonlít az emberi bőrre, annak
ellenére, hogy TPE / TPR. Fűtés után is fenntartja a hőmérsékletet. Ez az oka annak, hogy a Fleshlight segítségével
való önkielégítés annyira hasonlít az igazi szexhez.

Szín

A gyöngyház tükröződésekkel ellátott elefántcsont borító nagyobb benyomást kelt a hölgyekben, de letisztult,
elegáns megjelenésével az urakat is lenyűgözi. Maga a hüvely egy lédús őszibarack színű.

Méretek

Első pillantásra a lámpa nagy, robusztus benyomást kelt, de amikor kezeli, értékelni fogja, hogy tökéletesen
illeszkedik a kezébe.

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
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Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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