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Fleshlight Ana Foxxx Silk vagina (25 cm)

Karbantartás

Minden erotikus segédeszköz alapos gondozást igényel, és ez kétszeresen is igaz a
Fleshlight hüvelyre. A vízálló kialakításnak köszönhetően a tisztítás egyszerű lesz.
Minden egyes művelet után öblítse le a hüvelyt langyos vízzel, szappan használata
nélkül. Ez károsítaná a finom anyagát. Zuhanyzás után kell jönnie Segédeszközök
fertőtlenítése. Alaposan távolítson el minden szennyeződést a készülékről. Ezután
hagyja a hüvelyt alaposan megszáradni, és csak ezután zárja vissza a zseblámpa
tokjába. Ha még nedvesen zárnád be, ideális feltételeket teremtenél, hogy
elpárologjon és új élet virágozzon ki benned. Végül a púder használatát javasoljuk,
mert Művaginák és maszturbátorok ápolása a karbantartás fontos része. Csak a
rendszeres portörlésnek köszönhetően marad olyan puha a hüvely, mint az első
kicsomagoláskor.

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 vad Anna Foxxx segítségével Ön is élvezheti a zuhanyozást. A víz nem károsítja a
finom Superskin anyagot, mert vízálló. De vigyázz, hogy véletlenül se szappanozza be
a műhüvelyt. A szappan tönkretenné a készülék felületét.

Design és alak

A zseblámpa tipikus formáját a zseniális és nem feltűnő kialakításnak köszönhetjük, amely a kézben is jól tart, még
akkor is, ha első ránézésre masszívnak tűnik a műhüvely. A fedél lecsavarása után az Any Foxxx vagina valósághű
öntvénye tárul eléd minden kidolgozott részletével.

Anyag

Az úgynevezett A Superskin anyag a Fleshlight szabadalma alá tartozik. Összetételéből adódóan illeszkedik a TPE /
TPR anyagok közé, amelyek gyorsan elfogadják a környezeti hőmérsékletet és hosszú ideig képesek fenntartani azt.
A lámpatest puha és sima tapintású. Nem lehet megkülönböztetni az igazi női bőrtől.

Szín

A gyöngyházfehér, fényes borító nem feltűnő és ártatlan. De van benne csokis zsemle, amibe szívesen beleharapsz.

Méretek

A Fleshlightok valamivel nagyobb maszturbátorok, de méretüknek köszönhetően az átlagon felüli tehetséges
méneknek is tetszeni fognak.
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Hossza fedővel is: 25 cm
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: 735 g
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