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Fleshlight Riley Reid Euphoria anál maszturbátor (25
cm)

Karbantartás

A zseblámpa vízálló felülettel rendelkezik, de általános karbantartása több időt vesz
igénybe. Minden használat után alaposan öblítse le a belső hüvelyt tiszta vízzel, és
hagyja szabadon megszáradni. Ne használjon szappant vagy más tisztítószert a
tisztításhoz, mert ezek károsíthatják az érzékeny Superskin anyagot. Segédeszközök
fertőtlenítése örömet okoz mindenkinek, aki abszolút tisztaságra vágyik, mert
megszabadítja a segédeszközt még a mikroszkopikus szennyeződésektől is.
Száradás után nem kell mást tenni, mint visszatenni az öntvényt a műanyag
edénybe és beporozni. Művaginák és maszturbátorok ápolása gondoskodjon arról,
hogy a játék ugyanolyan puha és szép maradjon, mint az első használatkor.

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 vízálló Fleshlight anális maszturbátorral a fürdőkádban is szórakozhatsz. Csak
ügyeljen a szappanokra és a tusfürdőkre, amelyek károsíthatják a játékot.

Design és alak

Első pillantásra a játék erősnek tűnik. Ikonikus zseblámpa formája nem tűnik feltűnőnek, de az elhivatott rajongók
azonnal felfedik a polcon az igazi fények mellett. A segédeszköz jól tart a kézben, így nyitány közben is tudja kezelni
a partner.

Anyag

A szabadalmaztatott Superskin a TPE / TPR anyagok közé tartozik. Olyan puha és puha tapintású, mint az emberi bőr.
Ez fokozza a maszturbáció élményét. A zseblámpa tokja masszív ABS műanyagból készült, ami tartósságával fog
elkápráztatni.

Szín

A gyöngyházfehér borító ártatlanul néz ki, és remek kontrasztot alkot Riley Reid pornószínésznő rózsaszín-bézs
árnyalataival.

Méretek

A valósághűen megmunkált, életnagyságú anális öntvény még az átlagon felüli tehetséges férfiakat is kielégíti.
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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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