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Fleshlight Go STU vagina (21,5 cm)

Karbantartás

A Fleshlight Go STU vízálló felülettel rendelkezik, de a karbantartására kicsit több időt
kell szánni, mint más erotikus segédeszközökre. Minden művelet után öblítse le a
játékot langyos vízzel, és hagyja szabadon megszáradni. Ne használjon szappant a
tisztításhoz. Ez károsítaná a szabadalmaztatott Superskin anyagot. Tökéletes
tisztításra alkalmas Segédeszközök fertőtlenítése, amely alaposan és kíméletesen
távolítja el a szennyeződéseket a segédeszközről. Karbantartás után hagyja
megfelelően megszáradni a hajtóhüvelyt. Csak ezután tegye vissza a műanyag
edénybe, és zárja le a fedéllel. Javasoljuk, hogy a maszturbátort is púderezze be, hogy
a falai ne tapadjanak össze és ne roncsolják el egymást, mert a helyes Művaginák és
maszturbátorok ápolása meghosszabbítja a készülék élettartamát.

Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti magas hőmérsékletnek. Ne forralja fel, ne
szárítsa a játékot a sütőben, és ne hagyja forró autóban vagy radiátoron fekve.
Megsérülne.

Vízállóság

A Fleshlight hüvely vízálló kezelését minden vízi játékok szerelmese élvezni fogja, mert
kellemesebbé teheti vele az esti fürdőzést és a pezsgőfürdőben való pihenést. De
játék közben ügyeljen a szappanokra és egyéb zuhanykozmetikumokra. Ez
károsíthatja a speciális Superskin anyagot.

Design és alak

A Fleshlight vagina Go STU kompakt méreteivel kisebbnek tűnik, mint a klasszikus lámpatestek, de jellegzetes
zseblámpa-kialakításának köszönhetően nem vész el a Fleshlight családban. A fedél lecsavarása után élvezheti a
részletgazdag vaginát, amely szinte pontosan úgy néz ki, mint az igazi. A műanyag burkolat speciálisan úgy lett
kialakítva, hogy a játék jól tartsa a kézben.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin anyag puha és puha tapintású. Ezért hasonlít a valódi emberi bőrre. Összetételének
köszönhetően a TPE / TPR anyagok közé tartozik, amelyek hőszabályozó tulajdonságokkal örvendeztetik meg a
vásárlókat. A kiváló minőségű műanyagból készült csomagolás a legerősebb kézi nyomást is kibírja.

Szín

A fényűző arany színű műanyag borítás felkelti a figyelmet és felkelti a kíváncsiságot. A fedő levétele után a hüvely
púderrózsaszín öntvénye kandikál ki rád, amit azonnal elkezdesz vizsgálni az ujjaiddal.
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Méretek

A kompakt méretű hüvelyi gipsz ideális utazási segédeszköz.

Hossza huzattal is: 21,5 cm
Átmérő fedővel (felső rész): 8,3 cm
Átmérő fedővel (alul): 5,5 cm
Hüvely hossza: 20 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 7,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 5 cm
Csomagolás súlya: 431 g
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