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Fleshlight Lana Rhoades Destiny vagina (25 cm)

Karbantartás

A Fleshlight hüvely gyengéd ápolást igényel. Ennek legjobb módja, ha minden
használat után alaposan leöblítjük vízzel. Ne használjon szappant. Károsíthatja az
anyagot, ami elveszti reális tulajdonságait. Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása
tökéletesíti a készülék ápolását, mert ennek köszönhetően biztos lehet benne, hogy
a játék tiszta. Ne zárja le a hüvelyt, amíg az teljesen meg nem szárad. A nedvesség
és az oxigénhiány jótékony hatással van a penészgombákra, amelyek szívesen
bemerészkednek szeretett Lanába. Végül javasoljuk a hüvely púderezését. A
púdernek köszönhetően selymesen sima és rugalmas marad, mint az első
próbálkozásnál.

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 jellegzetes, nagy zseblámpa formájú műanyag tok sok mindent elárul, mi az. Az
ártatlan zöldségesek azonban első látásra nem tudják, mit rejt az elegáns
csomagolás. A fedél lecsavarása után Lana Rhoades pornószínésznő valósághűen
megtervezett hüvelye kandikál ki rád.

Anyag

A kellemes, szabadalmaztatott Fleshlight Superskin anyag valódi emberi bőrnek tűnik. Úgy érzi majd, mintha egy
pornószínésznő igazi intim helyeit érintené meg. A Superskin a TPE / TPR anyagok közé tartozik.

Szín

A fényben lévő fehér szín visszaveri a gyöngyházfényű tükröződéseket. Ha ránézel, meg akarod majd szabadítani az
ártatlanságától.

Méretek

Első pillantásra a fleshligtkát nagynak és robusztusnak találhatja, de ne tévesszen meg. A mérete pont megfelelő.

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
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Csomagolatlan súly: 416 g
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