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Fleshlight FleshSack anál maszturbátor herékkel (28,5
cm)

Karbantartás

A legtöbb vízszigetelő készülék karbantartása nem sok időt vesz igénybe, de ez az
anális maszturbátor egy kicsit megtartja Önt a művelet után. Minden használat után
öblítse le a szilikon hüvelyt meleg vízzel, és hagyja jól megszáradni. Hagyja a fürdőben
a szappant és az egyéb fürdőszereket, mert ha mosás közben beszappanoztatja a puha
Superskin anyagot, az valószínűleg elveszti puhaságát, és kellemetlenül ragadni kezd.
Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása megtisztítja a játékot minden szennyeződéstől
és nem károsítja a felületét. Száradás után visszahelyezheti a belső hüvelyét a kemény
tokjába, és rácsavarhatja a fedelet. Végül a feltekeredett végbélt herékkel porozza be.
Művaginák és maszturbátorok ápolása gondoskodni fog arról, hogy a maszturbátor még
mindig olyan puha legyen, mint a bársony.

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

Szereted az érzéki ugratást egy vízzel teli fürdőkádban? Jó hírünk van számodra. Ez a
jóképű, herékkel rendelkező férfi vízálló, így élvezze a fürdőszobai szórakozást ízlése
szerint a zuhany alatt vagy egy wellness tartózkodás során.

Design és alak

A maszturbátor burkolata robusztusnak tűnik, és egy óriási zseblámpa formájú, ahogy azt a klasszikus
lámpatesteknél megszokhattuk. Hüvelyvarrás helyett azonban egy tökéletesen formázott anális szilikon herékkel
mosolyog rád. A készülék jól tart a kézben, és a kemény borítón lévő oldalsó bevágásoknak köszönhetően nem
csúszik el játék közben.

Anyag

A Superskin azon rugalmas TPE/TPR anyagok egyike, amelyre a Fleshlight szabadalma van. Bemelegítés után a
hüvely tökéletesen vezeti a hőt, és puhaságával élő szamárként kényezteti a férfi büszkeségét.

Szín

A fekete borítója szenvedélyt és vágyat tükröz. A hímvesszőt az anális gyökeréig kell süllyesztenie, herékkel kellemes
testszínben.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese-es-apolasa/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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Méretek

A készülék valósághű méretei alkalmazkodnak a férfi büszkeség szabványos méretéhez. A Fleshlight-ok robusztusabb
csomagolásúak, így valószínűleg nem rejti el a zsebben való üldözést, de a játék megtalálja a helyét a hátizsákban
vagy a poggyászban.

Teljes hossza borítóval együtt: 28,5 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Ujj hossza: 21,6 cm
Ujj hossza herékkel együtt: 28 cm
Ujj átmérője (felső): 9 cm
Ujj átmérője (alul): 4 cm
A herék mérete: 6 × 8 cm
Csomagolás súlya: 741 g
Csomagolatlan súly: 523 g
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