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Fleshlight Mia Malkova LVL UP vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízszigetelés ellenére a hüvely karbantartása kicsit nehezebb, de ez nem olyan
dolog, amit ne tudnál megtenni. Minden használat után mossa le langyos víz alatt.
Ne használjon szappant vagy más tusfürdőt vagy sampont. Az anyag kényelmetlenül
elkezdhet tapadni, és nem lesz olyan puha, mint korábban. Segédeszközök
fertőtlenítése és ápolása eltávolít minden szennyeződést a hüvelyből. Ezután hagyja,
hogy Miu Malková fleshlight hüvelye megfelelően megszáradjon. Csak ezután
helyezheti vissza a védőtokba és csavarja rá a fedelet. Végül javasoljuk a por
használatát is. Művaginák és maszturbátorok ápolása biztosítsa, hogy a hüvely puha
és életben 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 vízálló kezelésnek köszönhetően könnyedén meghívhatod a paradicsom szépségét
Miu-t vízi játékokra. Mia szereti a fürdőt, és élvezni fogja veled. De vigyázz a
szappannal vízi szórakozás közben. Károsíthatja a mesterséges hüvely érzékeny
felületét és károsíthatja azt.

Design és alak

A lámpa alakja egy csavaros kupakkal ellátott nagy zseblámpára hasonlít. Jól tart, így nem csúszik ki a kezedből. A
diszkrét tömör burkolat belsejében Mia Malkov hüvelyének valósághű öntvényét találod, amely első pillantásra
felizgatja a test összes szőrszálát.

Anyag

A selymesen puha Superskin anyag a TPE / TPR anyagok egyike, amely jól tartja a hőt. A hüvely érintésre hasonlít az
emberi bőrre. Minden simogatás olyan lesz, mint az igazi Mia Malkova simogatása.

Szín

A fleshlight huzat gyöngyházfehér színe olyan ártatlanságot idéz, amelytől a lehető leghamarabb meg akarsz
szabadulni. Mia Malková szereplőgárdája alabástrombőrének hű utánzatával fog tetszeni.

Méretek

Méreteinek köszönhetően a Fleshlight maszturbátor játékosan alkalmazkodik még fejlettebb urakhoz.
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Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Hüvely hossza: 24 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 735 g
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