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Fleshlight Kissa Sins Insatiable vagina (25 cm)

Karbantartás

Bár a Vagina vízálló felülettel rendelkezik, karbantartása egy kicsit tovább tart.
Nagyszerű orgazmus után öblítse le langyos vízzel, és hagyja szabadon megszáradni.
Ne használjon szappant vagy egyéb zuhanykozmetikumokat. A Superskin anyag
kényelmetlenül elkezdhet tapadni, és elveszítheti puhaságát. Segédeszközök
fertőtlenítése jobb szolgálatot fog tenni a szolgálatnak, mert megszabadítja minden
rejtett szennyeződéstől. Miután teljesen megszáradt, helyezze vissza a hüvely belső
hüvelyét a kemény burkolatba. Végül porozza be a játékot fleshlight porral, és
csavarja rá a fedelet. Művaginák és maszturbátorok ápolása ügyeljen arra, hogy a
hüvely továbbra is bársonyosan puha legyen.

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 Vagina vízálló felülettel rendelkezik, ezért hívd meg nedves játékokra a zuhany
alatt, a fürdőben vagy a pezsgőfürdőben. De a szappant hagyd a kádban.
Károsíthatja a készülék kényes anyagát.

Design és alak

A Fleshlight erősebb benyomást kelt, formája pedig egy óriási zseblámpát idéz. A hálószobába vezető úton nem fog
ragyogni, de a fedél lecsavarása után egy érzéki formájú női hüvely és csikló látható. A maszturbátor oldalain
jelentős barázdák találhatók, aminek köszönhetően a készülék jól tart a kézben és nem csúszik el játék közben.

Anyag

A Superskin a Fleshlight egyik szabadalmaztatott anyaga, és nem csoda, hogy nem akarják megosztani titkaikat.
Emberi bőrt idéz, felmelegítve jól vezeti a hőt és gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a női hüvelytől. A kemény
műanyag borítás biztonságosan védi a készülék belső hüvelyét, és kibírja a szenvedélyes játékokat.

Szín

A hajsza testszíne lédús őszibarackra emlékeztet, ami minden alfahímben fellobbantja a vágyat.

Méretek

A chase életnagyságú és rugalmas anyagának köszönhetően alkalmazkodik a pénisz méretéhez.

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: 605 g
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