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Fleshlight Abella Danger Danger vagina (25 cm)

Karbantartás

A mesterséges hüvely karbantartása kicsit késlelteti, de ez nem olyan dolog, amit ne
tehetne meg. A játék után alaposan öblítse le tiszta vízzel a belső hüvelyt, és hagyja
jól megszáradni. Ne használjon szappant vagy zuhanykozmetikumokat, mert a finom
Superskin anyag kellemetlenül tapadhat. Ellenkezőleg Segédeszközök fertőtlenítése
szabadítsd meg a játékot minden olyan baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt
vennél észre. Mielőtt visszahelyezné a száraz hüvelyt az erős csomagolásába,
javasoljuk, hogy a végén púderezze be. Művaginák és maszturbátorok ápolása
győződjön meg arról, hogy a maszturbátor még mindig puha és rugalmas.

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

Ha szereted élvezni az orgazmust a zuhany alatt, a fürdőben vagy a pezsgőfürdőben,
a vízálló mesterséges hüvely még kellemesebbé teszi kedvenc rituáléját. De a
szappant és egyéb zuhanykozmetikumokat hagyja a kádon, mert károsíthatják a
finom Superskin anyagot.

Design és alak

A Fleshlight erőteljes benyomást kelt, formája pedig egy óriási zseblámpát idéz. Az urak tehát kiállíthatják
műhelyükben, és titkaikat még egy kíváncsi szomszéd sem fedi fel. A belső hüvely a hüvely és a csikló öntvényével
Abelly Danger diszkréten megbújik a csavaros kupak alatt. A maszturbátor burkolata oldalán ergonomikus bordák
találhatók, amelyeknek köszönhetően a készülék jól tart a kézben.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag a TPE / TPR eszközök kategóriájába tartozik, és az első simogatás után
körbeveszi az ujját. A maszturbátor belső hüvelye gyorsan alkalmazkodik az emberi test hőmérsékletéhez, és hosszú
ideig képes megtartani azt. Az erős ABS műanyagból készült burkolat még erős nyomást is kibír.

Szín

A gyöngyházfehér burkolatba csomagolt öntvény valósághű testszíne felébreszti a férfiakban az állat elégedettségi
vágyát.

Méretek

Az életnagyságú öntvény robusztus benyomást kelt, de bármilyen hátizsákba vagy nagyobb táskába elrejtheti.
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): 4,2 cm
Csomagolás súlya: 605 g
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