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Fleshlight Jessica Drake Heavenly vagina (25 cm)

Karbantartás

A karbantartás elsőre bonyolultabbnak tűnhet, de semmi sem olyan bonyolult, mint
amilyennek látszik. Vigyázzon egy kicsit a csatornák mosására, ez csak néhány
percet vesz igénybe. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletességet visz a
tökéletességbe. Ez biztosítja, hogy a hüvely tiszta legyen, és ne penészedjen. Mosás
után hagyjuk a hüvelyt megfelelően megszáradni, majd szárítás után púderezzük be,
hogy ne ragadjon le. Művaginák és maszturbátorok ápolása biztosítsa, hogy a hüvely
megőrizze puhaságát és puhaságát.

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 formája egy óriási zseblámpára emlékeztet, így kicsit nehezebb a
fogása, főleg ha nő tartja. A fedél lecsavarása után Jessica Drake gyöngyszeme
látható. A hüvely elég duci és kerek. Jessica Drake szilikon aláírása enyhén
kiemelkedik a kontyból.

Anyag

A TPE / TPR alá tartozó Superskin a luxus anyagok közé tartozik. Nem hiába szabadalmaztatta a Fleshlight. Puha és
puha tapintású, ezért is emlékeztet minket annyira az igazi emberi bőrre.

Szín

A Fleshlight teste gyöngyházfehér. Elegánsnak és letisztultnak tűnik rajtunk. Maga a hüvely húsos, rózsaszínes színű.
Mint egy igazi nő…

Méretek

Első pillantásra a Fleshlights kissé nagynak tűnik. De hidd el, értékelni fogja a méretet, amikor kezeli. Ráadásul a
Fleshlight a fejlettebb férfiakra gondol, akiknek nem lesz gond a hosszukkal, hogy teljesen kioldják.

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
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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