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Fleshlight Maitland Ward vagina (25 cm)

Karbantartás

A műhüvely vízálló, de karbantartása kicsit tovább tart a tisztításhoz, mint más
segédeszközöké. Minden művelet után öblítse le langyos vízzel, és hagyja szabadon
megszáradni. Ne használjon szappant. Ez károsíthatja a szabadalmaztatott Superskin
anyagot. Segédeszközök fertőtlenítése óvatosan távolítson el minden olyan
szennyeződést a szerszámról, amelyet első pillantásra észre sem vesz. Karbantartás
után hagyja megszáradni a hüvelyt. Csak ezután tegye vissza a műanyag edénybe,
és zárja le a fedéllel. Javasoljuk, hogy a maszturbátort is púderezze be, hogy ne
tapadjanak össze a falai, mert csak Művaginák és maszturbátorok ápolása
meghosszabbítja a testfény szépségét.

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 vízálló kialakításnak köszönhetően mesterséges hüvelyt is behívhat a fürdőkádba.
Az esti pihenés a forró vízben aztán hirtelen pokolian forró fürdővé változik. Csak
ügyeljen a szappanokra és a tusfürdőkre. Károsíthatják a készülék kényes anyagát.

Design és alak

A Fleshlight vagina zseblámpa tokjában masszívan néz ki, de ennek köszönhetően tökéletesen tartja magát, és még
az átlagon felüli tehetséges férfiakat is kielégíti, akik a pénisz gyökeréig belesimulnak. Maitland Ward pornószínésznő
hüvelyének részletes castingja simogatást igényel.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag olyan puha tapintású, mint az emberi bőr. Bár a TPE / TPR anyagok közé
tartozik, nem ismeri fel finom felületéről. A sima, mégis strapabíró és erős műanyag borítás még kemény sajtolást is
elbír.

Szín

A gyöngyházfehér borítás a hüvely világos bézs színű bevonatát rejti, amely szexjátékra invitál.

Méretek

A hüvely életnagyságú öntése még az átlagon felüli tehetséges urakat is kielégíti.

Hossza fedővel is: 25 cm
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Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Hüvely hossza: 22,5 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,2 cm
Csomagolás súlya: 690 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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