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Fleshlight Gina Valentina Stellar vagina (25 cm)

Karbantartás

A vízálló Fleshlight hüvely karbantartása képes kezelni a bal hátsó részt. Csak a
szárítás és a púderezés késlelteti egy kicsit. Minden használat előtt és után öblítse le
a játékot langyos vízzel, és hagyja megszáradni. Soha ne használjon szappant a
tisztításhoz, mert ez károsíthatja a szabadalmaztatott Superskin anyagot.
Segédeszközök fertőtlenítése tökéletesre szorítja a karbantartási eszközöket.
Száradás után helyezze vissza a maszturbációs hüvelyt a műanyag edénybe, és
porozza be. Művaginák és maszturbátorok ápolása meghosszabbítja a fleshlight
élettartamát és 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

A víz szerelmesei élvezni fogják a pihentető fürdőt és a gyors zuhanyozást a vízálló
Fleshlight hüvely segítségével. Tehát uraim, vegyenek egy maszturbátort a
fürdőkádba, és élvezzétek a svéd hármast a párjával. Csak ügyeljen a szappanokra és
más tusolókozmetikumokra, amelyek károsíthatják a finom Superskin anyagot.

Design és alak

A műanyag tokban lévő műhüvely első ránézésre zseblámpára emlékeztet, és formájának köszönhetően tökéletesen
tart a kézben. A fedél lecsavarása után Gina Valentina pornószínésznő hüvelyének részletes beöntése látható, amely
puha és puha tapintású. A maszturbációs hüvely belsejében egy jellegzetes bordázat található hegyes
kiemelkedésekkel, amelyek a pénisz teljes hosszában masszírozzák.

Anyag

A Fleshlight vagina szabadalmaztatott Superskin anyagból készült, amely olyan puha tapintású, mint a valódi bőr.
A TPE / TPR anyagok kategóriájába tartozik, amelyek gyorsan felmelegszenek az emberi test hőmérsékletére.
A készülék külső csomagolása tömör ABS műanyagból készült.

Szín

A fogantyúként szolgáló műanyag borítás fehér, gyöngyház kivitelű, mely szépen csillog a fényben. A segédeszköz
így megőrzi feltűnő megjelenését, bűnös gondolatokat ébreszt. A hüvely belső része barack színű testtel rendelkezik.

Méretek

Gina Valentina pornószínésznő valósághű szereposztását nem rejtheti el az éjjeliszekrényen, de a játék játékosan
elfér az ágy alatt vagy a szekrényben.
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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 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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