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Fleshlight Autumn Falls Cream vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló Fleshlight hüvelyt egyszerűen kiöblítheti folyó víz alatt, de minden gondos
karbantartása kicsit több időt vesz igénybe, mint más játékoknál. Minden használat
után alaposan mossa le a belső hüvelyt langyos vízzel, szappan nélkül, mert ez
károsíthatja a finom Superskin anyagot. Ezután hagyja szabadon megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése alkalmas, ha meg akar bizonyosodni a játék 100%-os
tisztaságáról. Végül száradás után elég bepúderezni a készüléket, hogy a falai ne
tapadjanak egymáshoz, és visszahelyezzük a műanyag csomagolásba. Művaginák és
maszturbátorok ápolása segít megőrizni Fleshlight kütyüinek hosszan tartó
szépségét.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron fekve.
Megsérülne.

Vízállóság

A vízálló kezelésnek köszönhetően Autumn Falls pornószínésznő Fleshlight hüvelyét is
élvezni fogja a zuhany alatt, fürdőben vagy a pezsgőfürdőben való pihenés közben.
Csak játék közben figyeljen a szappanokra és egyéb zuhanykozmetikumokra,
amelyek károsíthatják a Superskin anyag egyedi felületét.

Design és alak

A valósághű, életnagyságú öntvény egy ikonikus zseblámpa tokba van rejtve. A fedél lecsavarása után egy
gyönyörűen formázott és részletgazdag vagina, a jobb alsó részén megemelt Autumn Falls felirattal kandikál ki Önt. A
mesterséges hüvely mindkét kézzel jól tart. Ezért bevonja például a párjával való játékokba, és az előjáték során
kipróbálja a svéd hármast.

Anyag

A puha és puha Superskin anyag tapintásra az emberi bőrre emlékeztet. Összetétele TPE / TPR anyagok keveréke,
amely gyorsan emberi testhőmérsékletre melegíthető. A kiváló minőségű, műanyag borítás még a legerősebb
kézfogásoknak és vad ütéseknek is ellenáll.

Szín

A gyöngyházfehér borító a latin-amerikai pornószínésznő, Autumn Falls kávébarna szereposztását rejti. Fiatal és
lédús őszibarackja nyelvével, ujjaival és pénisszel való felfedezésre hív.
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Méretek

A híres Autumn Falls valósághű, életnagyságú szereplőgárdája minden rajongót felizgat, és minden bőröndbe elfér.

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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