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Fleshlight Kendra Lust True vagina (25 cm)

Karbantartás

Minden használat után alaposan mossa le a hüvelyt, hogy készen álljon a további
játékra. Mossa le meleg vízzel szappan nélkül, mert károsíthatja a készülék kényes
anyagát. A szappan helye ideális lesz Segédeszközök fertőtlenítése, amely biztosítja
a hüvely tökéletes tisztaságát. Ne zárja be a maszturbátort közvetlenül a fürdés
után. Hagyja rendesen megszáradni. Ha bezárja a nedves hüvelyt, penészedhet.
Végül adj neki egy púdert, amitől Kendra olyan puha marad, mint az első
használatkor.

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

Az öntvény vízálló, ezért ragadd meg Kendrát a kezénél, és mutass neki egy
szenvedélyes utazást a forró víz alatt. Egy ilyen hajnali zuhany, fényes
zuhanyozással jobban indítja a napot a férfiak számára, mint egy csésze kávé.

Design és alak

A Fleshlight vagin klasszikus időtlen dizájnja egy óriási zseblámpára hasonlít, amely tökéletesen illeszkedik a
kezedbe. A fedél lecsavarása után Kendra Lust hüvelyének hűséges, pufók öntvénye kandikál ki. A kifinomult
szeméremajkak apró ráncokkal csábítanak, hogy felfedezzék szűk rését.

Anyag

A Superskin, amely egy szabadalmaztatott Fleshlight anyag, a TPE / TPR anyagok közé tartozik, amely jól vezeti a hőt
és hosszú ideig képes megtartani azt. Nem akar majd elszakadni a testfénytől. Puha és puha felülete az emberi bőrre
emlékeztet, ezért folyamatosan simogatni, kényeztetni szeretné majd. A vele való játék eszembe juttat egy igazi
nővel való szexet.

Szín

A gyöngyházfehér szín letisztultnak és időtlennek tűnik. Az urak nem fognak megsértődni, a hölgyek pedig
elégedettek lesznek. És nincs is jobb annál, mint amikor egy hölgy egy férfi játékkal akar játszani. A Vagina Kendry
testének valódi színe van, ami megkülönböztethetetlen az eredetitől.

Méretek

Robusztusabb méretüknek köszönhetően a valósághű Fleshlight hüvelyek nagyobb pénisszel rendelkező férfiak
számára is alkalmasak. A manipuláció során azonban azt tapasztalhatja, hogy a lámpa tökéletesen illeszkedik a
kezedbe, és jól kezelhető.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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
Hüvely hossza: 22 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 735 g
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