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Fleshlight Maitland Ward Tight Chicks anál
maszturbátor (25 cm)

Karbantartás

A Fleshlight vízálló felülettel rendelkezik, de a karbantartására kicsit több időt fog
fordítani, mint korábban. A művelet után mossa le a belső hüvelyt tiszta vízzel, és
hagyja jól megszáradni a szabad levegőn. Ne használjon szappant vagy más
tisztítószert, mert ez károsítja a Superskin anyag kényes szerkezetét. Segédeszközök
fertőtlenítése megszabadítja a játékot minden nem kívánt szennyeződéstől. Tárolja
vissza a belső hüvelyt a kemény tokban, amíg teljesen meg nem szárad, nehogy
elpárologjon. Végül beporozzuk az öntvényt. Művaginák és maszturbátorok ápolása
ügyeljen arra, hogy a hajtás puha maradjon.

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 Fleshlight vízálló, így jól szórakozhatsz vele a zuhany alatt, és teljesítheted a
legvadabb fantáziákat is. De hagyja a tusfürdőt a szekrényben, mert az károsítaná a
készülék felületét.

Design és alak

A készülék masszívabb benyomást kelt, és egy csavaros kupakos óriás zseblámpa jellegzetes formájával rendelkezik,
amely alatt diszkréten bújik meg a kidolgozott, életnagyságú fenéköntvény. A játék jól tart a kézben, és a fogantyún
lévő oldalsó bevágások megakadályozzák, hogy elcsússzon.

Anyag

A Superskin anyag a TPE / TPR kategóriába tartozik, és a gyártó Fleshlight senkinek nem fedte fel eredeti
összetételét. A belső hüvely nagy rugalmasságát és puhaságát minden helyzetben élvezheti.

Szín

A gyöngyházfehér borítás a tisztaságot idézi, és tökéletesen passzol az öntvény testszínéhez és a híres Maitland
Ward alabástrom bőréhez.

Méretek

Méreteinek köszönhetően az anális maszturbátor öntvénye még tehetségesebb, nagy pénisszel rendelkező férfiak
elégedettségét is kielégíti.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Ujj hossza: 22 cm
Átmérő (felső rész): 8,5 cm
Átmérő (alul): 4,2 cm
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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