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Fleshlight Vina Sky Exotica Signature vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló maszturbátor fenntartása egy kicsit késlelteti, de nem teheti meg.
A művelet után alaposan öblítse le a hüvelyt meleg vízzel, és hagyja jól megszáradni
a szabad levegőn. Mosáskor ne használjon szappant, mert ez károsítja a finom
Superskin anyagot. Segédeszközök fertőtlenítése jobb választás lesz, mert
megszabadítja a mesterséges hüvelyt minden szennyeződéstől. Csak teljesen
megszáradás után tegye vissza a hüvelyt a kemény tokba, nehogy elpárologjon.
Javasoljuk, hogy a fedél felcsavarása előtt porítsa be az öntvényt. Művaginák és
maszturbátorok ápolása megakadályozza az összetapadást, és puha tapintásúvá
teszi a maszturbátort, mint az első használat előtt.

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

A Fleshlight vízálló felülettel rendelkezik, így az urak testbe is helyezhetik a zuhany
alatt vagy a wellness hotel saját pezsgőfürdőjében.

Design és alak

A mesterséges hüvely egy óriási zseblámpára emlékeztető kialakítású, ami minden Fleshlight hüvelyre jellemző.
A maszturbátor hatalmas benyomást kelt, de ergonomikusan kialakított markolata oldalsó bevágásokkal jól tartja a
kézben. A csavaros kupak alatt valósághű öntvényt találsz Vina Sky pornósztár kézzel írt aláírásával.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag, amely a TPE / TPR kategóriába tartozik, elképesztő rugalmasságával és
puhaságával fog elkápráztatni. Gyorsan tud alkalmazkodni az emberi test hőmérsékletéhez, így a műhüvellyel való
játék mindig felejthetetlen élmény. A maszturbátor burkolata erős ABS műanyagból készült, amely ellenáll az erős
férfi kézfogásnak.

Szín

A csomagolás gyengéd krémes színe diszkréten fedi az öntvény testárnyalatát, emlékeztetve Vina Sky lebarnult
bőrére. A játékok során gondolatban egzotikus vidékekre repül.

Méretek

Robusztusabb méreteik miatt a Fleshlight mesterséges hüvelyeket nagy segédeszközök közé soroljuk. De hátizsákba
vagy bőröndbe könnyen elfér.

Hossza fedővel is: 25 cm
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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: 735 g
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