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Fleshlight Eva Lovia Sugar vagina (25 cm)

Karbantartás

Bár a mesterséges hüvely vízálló, karbantartása kicsit tovább tart. Minden használat
után alaposan mossa le tiszta vízzel. A gyártó óva int a szappan használatától, mert
ez károsíthatja a futófelület felületét. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre
feszesíti a tisztítást, mert megakadályozza a hívatlan vendégek behatolását. Végül
hagyja az öntvényt megfelelően megszáradni, és tegye vissza a műanyag edénybe.
Soha ne zárja be a mesterséges hüvelyt, amíg meg nem szárad. A párás környezet
ideális feltételeket teremt a penész kialakulásához. A végén még kényelmes
bepúderezni a hüvelyt, hogy ne ragadjon, mert csak szabályos Művaginák és
maszturbátorok ápolása biztosítják azok hosszú 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

Mint minden Fleshlight hüvely, ez az Eve öntvény is teljesen vízálló. Így jól
szórakozhat vele a fürdőben, a zuhanyzóban és a medencében. Hiszen Éva is szereti
megosztani itt-ott a medencében.

Design és alak

A zseblámpa ikonikus formája a Fleshlight márka fémjele. Ennek köszönhetően a műhüvely műanyag csomagolásban
kissé robusztusnak tűnik. A fedél levétele után Eva Lovia pornószínésznő, a saját kezű aláírását is ékesítő duci
casting tárul eléd. A műhüvely kicsit nehezebb a kézben, de a csomagoláson lévő bevágásoknak köszönhetően jól
tart.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag, amely a TPE / TPR alá tartozik, hűen utánozza az emberi bőrt. Bársonyosan
puha és puha tapintású. Melegítés után gyorsan eléri a kívánt hőmérsékletet. Ennek köszönhetően a lámpatesttel
végzett maszturbáció tökéletesen utánozza a szexet egy igazi nővel.

Szín

A világos bézs hüvely hűen megragadja Eva Lovia pornószínésznő bőrtónusát. Nem feltűnő, gyöngyházfehér borítója
ártatlannak tűnik. Hagyod, hogy magával ragadja a szörfözés, és élvezettel kezdesz kísérletezni.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a fleshlight négyzónás szerkezetet kínál, amely mind az átlagos tehetséges férfiakat, mind
az összes alfahímet kielégíti, és átlagon felüli büszkeséggel tölti el.
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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): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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