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Fleshlight Alexis Texas Outlaw vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló hüvely fenntartása egy kicsit visszatart, de ez nem olyan dolog, amit ne
tudna megtenni. Minden orgazmikus élmény után öblítse le tiszta vízzel a belső
hüvelyt, és hagyja szabadon megszáradni. Ne használjon szappant a játék
tisztításához, mert károsítja a finom Superskin anyagot. Segédeszközök
fertőtlenítése eltávolít minden szennyeződést a hüvelyből és befejezi a
karbantartást. Tárolja a hüvelyt egy erős zacskóban, amíg teljesen meg nem szárad.
Végül javasoljuk a hüvely púderezését. Művaginák és maszturbátorok ápolása
gondoskodjon arról, hogy játéka hosszú ideig puha és rugalmas 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 Fleshlight vízálló felülettel rendelkezik, ezért hívd el a vízi játékokra, és élvezd az
orgazmust a zuhany alatt, a fürdőben vagy a pezsgőfürdőben. De a szappant és a
mosókozmetikumokat hagyd a fürdőben. A hüvely hüvelye kellemetlenül elkezdene
tapadni.

Design és alak

A Fleshlight masszív benyomást kelt, és robusztusabb a teste. Az óriási zseblámpát idéző csavaros kupakkal ellátott
tömör burkolat alatt az Alexis Texas klitorisz valósághű öntvénye található. A készülék jól tart a kézben és az urak
oldalsó bevágásainak köszönhetően maszturbáció közben sem esik ki a kézből.

Anyag

A kiváló minőségű TPE / TPR Superskin anyag lágyságával és puhaságával az ujja köré csavarja a férfiakat. A hüvely
belső hüvelye gyorsan felmelegszik az emberi test hőmérsékletére, és Ön is meg fog lepődni a rugalmasságán. Az
erős ABS műanyagból készült burkolat ellenáll az éles ütéseknek és a férfi tenyér szilárd megfogásának.

Szín

A fehér szín egy csepp gyöngyházzal az angyali ártatlanságot idézi. A szelídíthetetlen szépség, Alexis Texas azonban
nem játszik félénken, és még a legnagyobb alfahímet is felforralja. Ha egy lédús, valósághű testszínben pompázó
öntvényt nézel, átadhatod magad a hatalmas orgazmus vágyának.

Méretek

A hüvelytakaró robusztus benyomást kelt, de a testfény minden férfi kezébe illeszkedik.
Hossza fedővel is: 25 cm
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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: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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