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Fleshlight Ella Hughes Candy vagina

Karbantartás

A vízálló Fleshlight hüvely egy kicsit olyan, mint az igazi nők. Gyengéd törődést és sok
gyengédséget igényelnek. Ezért minden egyes művelet után öblítse le a hüvelyt langyos
vízzel, szappan nélkül, ami károsítaná annak egyedi felületét. Zuhanyozás után itt az ideje
Segédeszközök fertőtlenítése, amely még a mikroszkopikus méretű szennyeződésektől is
megszabadít. Hagyja a hüvelyt alaposan megszáradni, mielőtt visszatenné a csomagba.
Mert ha nem teszed meg és vizes tokban tárolod a zseblámpát, új, mohozöld életet találsz
benne. Végül olyan púder használatát javasoljuk, amitől a hüvely nem ragad, mert
Művaginák és maszturbátorok ápolása fontos a speciális hajtóanyagok esetében.

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

Az Elly Hughes lámpatest öntvény vízálló. Szóval ne várj semmire, és élvezd vele a reggeli
zuhanyozást és az esti fürdőzést. De ügyeljünk arra, hogy véletlenül se szappanozza be a
műhüvelyt, mert a szappan károsítja a készülék kényes felületét.

Design és alak

Első pillantásra egy nagy, de nem feltűnő hajsza vonzza a figyelmet. Bele fogsz szeretni a jól megtervezett
zseblámpa dizájnba, amely jól illeszkedik egy férfi mancsába. A masszív fedél lecsavarása után egy lédús, hihetően
részletesen kidolgozott, barackos Elly Hughes jelenik meg az ő kézzel írt aláírásával.

Anyag

A felhasznált Superskin anyagot a Fleshlight gyártó szabadalmaztatta, és ezen egyáltalán nem lepődünk meg. A puha
tapintású felület a női finom bőrre emlékeztet. A TPE / TPR anyagoktól eltérő összetételének köszönhetően pedig
gyorsan elnyeli a környezeti hőmérsékletet. Ezért felmelegítheti a zseblámpát meleg víz alatt, és fokozhatja a
maszturbáció élményét.

Szín

Az ártatlan fehér csomagolás kinyitása után talál egy hüvelyt, amelynek színe egy frissen szedett, lédús őszibarackra
emlékeztet.

Méretek

Mindegyik lámpatest kicsit robusztusabb méretekkel rendelkezik, ennek köszönhetően még az átlagon felüli
adottságokkal rendelkező alfahímeket is megbirkózik.

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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