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Fleshlight Fleshjack Levi Karter anál maszturbátor

Karbantartás

A vízálló Fleshlight maszturbátor karbantartása egy kis plusz időt igényel. Minden
használat előtt és után alaposan öblítse le a játékot langyos vízzel, de ne használjon
szappant, mert az károsíthatja a finom Superskin anyagot. Ezután hagyja megszáradni
az anális öntvényt. A Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja a segédeszközt még a
mikroszkopikus szennyeződésektől is, amelyeket első pillantásra észre sem vennél. Ha
megszáradt, porolja be a maszturbátort, hogy megakadályozza a hüvely falainak
összetapadását. A Művaginák és maszturbátorok ápolásameghosszabbítja játékának
élettartamát és szépségét. Végül csak tegye vissza az anális gipszet a műanyag
csomagolásába, és rejtse el a szekrényben.

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

Levi Karter anális szerepe vízálló kivitelben készült. Vigye tehát magával a
fürdőszobába, és kényeztesse magát egy pihentető vízfürdővel, orgazmikus
földrengéssel kiegészítve. Csak arra ügyelj, hogy a maszturbátor ne érintkezzen
szappannal, tusfürdővel vagy más kozmetikumokkal, amelyek károsíthatják a finom
Superskin anyagot.

Design és alak

A modern, gyöngyházfényű kék zseblámpa alakú tok könnyen kézre áll és nem feltűnő. A kupakot lecsavarva egy
gyönyörűen rózsaszín és részletgazdag anális kép tárul elénk a pornószínész Levi Karterről. Az intenzív négyzónás
textúrával kombinálva az urak lélegzetelállító élményre számíthatnak.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag a TPE/TPR segédeszközök kategóriájába tartozik. Bársonyosan puha felülete
rugalmas és hőszabályozó tulajdonságokkal kombinálva hasonlít a valódi emberi testhez. A robusztus,
zseblámpaszerű műanyag tok bírja a vadonban is.

Szín

A rózsaszínes anál öntvény gyöngyházkék csomagolásban hívogatóan néz ki. Az ujjaiddal, a nyelveddel és végül a
péniszeddel akarod majd felfedezni.

Méretek

A valósághű, életnagyságú öntvényt könnyű megfogni és elrejteni. ágyban vagy a szekrényben.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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A tok teljes hossza: 25,5 cm
Átmérő a fedéllel (felül): 9,5 cm
Átmérő a fedéllel (alul): 6,5 cm
A maszturbátor használható hossza: 20 cm
Maszturbátor átmérője (felül): 8,5 cm
Maszturbátor átmérője (alul): 4,3 cm
Súly borítással: 640 g
Súly burkolat nélkül: 440 g
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