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Szilikon packer Fleshlight Mr. Limpy (9 cm)

Karbantartás

A vízálló csomagológép karbantartását pillanatok alatt elvégezheti. Nem kell
mást tennie, mint minden használat után óvatosan beszappanozni semleges
pH-jú enyhe szappannal, majd langyos vízzel leöblíteni. Segédeszközök
fertőtlenítése eltávolítja az összes szennyeződést. Még olyanokat is, amelyeket
első pillantásra nem venne észre. Egyszerűen permetezze a szerszámra,
hagyja hatni a fertőtlenítőt egy percig, majd öblítse le újra a csomagolót.
Mosás után a felület enyhén ragacsos. Ezért javasoljuk a púderezést.
Művaginák és maszturbátorok ápolása mindent kínál, amire szüksége van a
szabadalmaztatott Superskin anyag kezeléséhez. Végül tárolja a száraz
szerszámot egy dobozban vagy textilzacskóban. Tároláskor ügyeljen arra, hogy
a péniszprotézis ne érintkezzen más műanyag, fém vagy gél termékkel vagy
eszközzel. A különböző anyagok szeretnek reagálni egymásra, és károsítják
egymást úgy, hogy zúzódásokat vagy foltokat hagynak a felületen.

Vízállóság

A csomagoló vízálló. Ezért egyszerűen mossa le folyó víz alatt.

Design és alak

A péniszprotézis úgy néz ki, mint egy valódi pénisz nem erekciós állapotban. Szeretjük a puha anyagot és annak
puha felületét. A heréken lévő részletes vénák és ráncok fokozzák a pakoló valósághű kialakítását.

Anyag

A Packer szabadalmaztatott Superskin anyagból készül, amely a TPE/TPR elasztomerek speciális keveréke. Ezért
selymesen sima, puha és rugalmas tapintású.

Szín

A világos bézs szín aláhúzza a készülék valósághű kialakítását, és jól illeszkedik a legtöbb ember testbőréhez.

Méretek

Kisebb méreteinek köszönhetően a szerszám tökéletesen illeszkedik a nadrágba, és hihetően néz ki.

Teljes hossza: 9,1 cm
Pénisz hossza: 6,5 cm
Pénisz átmérője: 3,5 cm
Herék szélessége: 6,5 cm

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

Súly: 142 g

mailto:hello@sexyelephant.hu

