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Fleshlight Fleshjack Colby Keller anál maszturbátor

Karbantartás

A vízálló maszturbátor fenntartásához egy kis plusz időt kell találnia. 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 akkor jön jól, ha abszolút tisztaságot szeretne
elérni. Ha megszáradt, porolja be a maszturbátort, hogy megakadályozza a hüvely
falának összetapadását. A Művaginák és maszturbátorok ápolása meghosszabbítja
bármely Fleshlight kütyü szépségét. Végül csak tegye vissza a játékot a műanyag
csomagolásába, és rejtse el a szekrényben, távol a bámészkodók tekintetétől.

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

Colby Keller anális szerepe vízálló kivitelben készült. Így a kádban vagy a zuhany alatt is
játszhatsz vele. Csak győződjön meg róla, hogy a maszturbátor nem érintkezik
szappannal, tusfürdővel vagy más kozmetikumokkal, amelyek károsíthatják a speciális
Superskin anyagot.

Design és alak

A feltűnésmentes gyöngyházkék csomagolás, amely úgy néz ki, mint egy zseblámpa, egy precízen megmunkált
anális öntvényt rejt Colby Keller pornószínészről. A részletes ráncok, valamint az életnagyságú és egyedülálló
négyzónás belső textúra fokozzák a valósághű játékélményt, és a férfiakat az öröm mennyországába repítik.
Összességében a játék jól fekszik a kézben.

Anyag

A puha és rugalmas Superskin anyag, amely egy speciális TPE/TPR keverékből készül, hasonlít a valódi emberi bőrre.
Kemény héja tartós műanyagból készült, amely ellenáll akár egy erős, orgazmikus kézben történő szorításnak is.

Szín

A világos bézs színű öntvény gyöngyházkék csomagolásban féktelen játékra hívja Önt egyedül vagy párban.

Méretek

A valósághű, életnagyságú öntvényt könnyű kézbe venni és elrejteni, például egy szekrényben.

A csomagolás teljes hossza: 25,5 cm
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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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