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Abigail művagina (24,5 cm)

Karbantartás

Néhány percen belül elvégezheti a játék karbantartását. Játék után alaposan öblítsd ki
a műhüvelyt egy csepp szappanos langyos vízzel. Ezután hagyja szabadon
megszáradni. Ne fordítsa fel szükségtelenül a maszturbációs hüvelyt, hogy
megakadályozza az anyag elszakadását. Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítja
a játékot minden szennyeződéstől. Még azok is, akiket mikroszkóp alatt
észrevennének, amikor magukhoz veszik az erotikus segédeszközt. Végül helyezze
vissza a szilikon hüvelyt a műanyag zacskóba, ellenőrizze, hogy a hüvely belül száraz
legyen, és zárja le a fedelet. Általában azt javasoljuk, hogy a karbantartás során
porozza be újra a játékot. Művaginák és maszturbátorok ápolása gondoskodjon arról,
hogy a mesterséges hüvely mindig olyan legyen, mint az új.

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 mesterséges hüvely vízálló. Ezért örömet okoz a férfiaknak a fürdőben vagy a
zuhanyozásban. Csak töltse be magát a pezsgőfürdőbe, és lazítson.

Design és alak

A diszkrét szürke burkolat úgy néz ki, mint egy nagy zseblámpa. A fedél lecsavarása után egy bézs színű, valósághű
és részletgazdag vagina néz rád. Összességében a készülék jól tartja a kenőanyag által ragasztott kezeket a
műanyag csomagoláson lévő finom barázdáknak köszönhetően.

Anyag

A műanyag csomagolás erős és strapabíró ABS műanyagból készült, ami egyszerűen nem károsít semmit.
A szilikonból készült, valósághűen kialakított maszturbációs hüvely olyan puha és sima tapintású, mint egy igazi női
hüvely.

Szín

A nem feltűnő szürke borítás barack-narancssárga műhüvelyt rejt, ami megkülönböztethetetlen az igazitól. Vágyat
ébreszt benned a megfelelő vadon iránt.

Méretek

A valósághű, életnagyságú öntvény jól bírja a kézben, és elrejtheti az ágy alá vagy a szekrénybe.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
https://www.sexyelephant.hu/muvaginak-es-maszturbatorok-apolasa/
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A csomag teljes hossza: 24,5 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 8,5 cm
Átmérő fedővel (alul): 6,3 cm
Csavaros kupak átmérője: 10 cm
A maszturbátor használható hossza: 21 cm
Csomagolás súlya: 628 g
Csomagolatlan súly: 425 g
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