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Fleshlight Dillion Harper Crush vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló Fleshlight öntvény könnyen öblíthető folyó víz alatt, de az általános
karbantartása néhány plusz percet vesz igénybe. Minden használat után alaposan
mossa le a mesterséges hüvelyt langyos vízzel, szappan nélkül, mert ez károsíthatja
a finom Superskin anyagát. Ezután hagyja a játékot szabadon megszáradni.
Segédeszközök fertőtlenítése 100%-os tisztaságra feszesíti a tisztítást. És amikor a
készülék megszárad, porozza be, hogy a hüvely falai ne tapadjanak össze, és tegye
vissza a játékot egy műanyag zacskóba. Művaginák és maszturbátorok ápolása
kiterjeszti Fleshlight mesterséges hüvelyének szépségét.

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

Mint minden Fleshlight mesterséges hüvely, a híres Dillion Harper gipszje is teljesen
vízálló. Az urak ezért élvezni fogják vele a reggeli zuhanyozást és az esti fürdést.
Csak ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen szappannal, tusfürdőkkel és más
intim kozmetikumokkal, amelyek károsíthatják a finom Superskin anyagot.

Design és alak

A gyártó a valósághű hüvelyöntvényt a jól ismert zseblámpa-csomagjába rejtette. A nagy fedő lecsavarása után tehát
egy szép formájú hüvely jelenik meg Dillion Harper pornószínésznő legkisebb aláírásával. Összességében a készülék
jól tart a kézben. Az urak a párjával való játékba is bevonják.

Anyag

A puha és rugalmas Superskin anyag TPE / TPR anyagok keverékével készült, amelyek kiemelkedőek tartósságukkal
és hőszabályozó tulajdonságaikkal. A strapabíró ABS műanyagból készült zseblámpa burkolat a legerősebb
orgazmikus fogásnak is ellenáll.

Szín

Az ártatlan fehér borító Dillion Harper pornószínésznő hüvelyének halványrózsaszín és bűnösen szaftos
bevonatát rejti.

Méretek

Valósághű, életnagyságú öntvényt elrejthet az ágy alá vagy a gardróbba.
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A csomag teljes hossza: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6 cm
A hüvely teljes hossza: 22,5 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,2 cm
Csomagolás súlya: 690 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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