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Fleshlight Stoya Epic anál maszturbátor

Karbantartás

A vízállóságnak köszönhetően a karbantartás gyerekjáték, de még így is az
anális gitt általános gondozása néhány perc értékes plusz időt vesz igénybe.
Vegye ki a maszturbátor hüvelyét a csomagolásból, és alaposan öblítse le folyó
vízzel. Soha ne használjon szappant. Ez károsíthatja a végbélnyílás puha
felületét. Segédeszközök fertőtlenítése ideális helyettesítője, mert eltávolít
minden szennyeződést a segédeszközből. Mosás után hagyja a hüvelyt
megfelelően megszáradni. Ha nedvesen műanyag zacskóba teszi,
penészesedni kezdhet. Száradás után javasoljuk, hogy a fenekét púderezze be,
hogy még mindig olyan puha és puha legyen, mint Stoya igazi feneke.

Vízállóság

A Stoya anális öntvénye vízálló. Ezért nem csak a reggeli maszturbációs bemelegítést intézi az ágyban, hanem az
esti pihentető fürdőt is. Az urak élvezni fogják az örömet, bárhol eszükbe jut. A zuhanyzóban, a tónál vagy a
pezsgőfürdőben.

Design és alak

A maszturbátor burkolata erőteljesnek tűnik, és egy óriási zseblámpára hasonlít. A felület a tartás helyén hullámos,
így a fleshlight nem csúszik ki a kezéből, még akkor sem, ha teljesen a géltől van. A fedél lecsavarása után élvezheti
a precíz és részletgazdag anális Stoya-t, amely a kézzel írt aláírását is díszíti.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag a TPE / TPR anyagok közé tartozik. Bársonyosan puha tapintású, jól felmelegít
és gyorsan felveszi az emberi test hőmérsékletét. Tökéletesen rugózik, és tartósságával fog tetszeni. Ezért
elmúlásként tombolhatsz. A maszturbátor mindent kibír.

Szín

A nem feltűnő, fehér csomagolás egy könnyű anális öntvényt rejt, amely Stoy bőrének alabástrom színű. A hihető
kivitelezéstől megdöbbenve azonnal az análisba dugja az ujjait, és felfedezi annak titkait.

Méretek

Nagy méreteinek és hosszának köszönhetően a maszturbátor még jó méneket is boldoggá tehet. Sajnos az átlagos
péniszméretű urak a felét sem érik el a textúra felét, és nem élvezik a hüvely végén található finom szerkezetet.

Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
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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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