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Fleshlight FleshJack Classic Ass Pink

Karbantartás

Az első használat előtt vegye ki A FleshJack -et a csomagolásból (húzza ki a
fehér megerősítő csövet a lyukból, hogy a FleshJack alakja megmaradjon
szállítás közben), mossa ki meleg vízben, szárítsa meg óvatosan, majd tegye
vissza a csomagolásba. Kenje be az anális bemenetet (beleértve a péniszt is)
vízbázisú síkosítóval. Ne használjon szilikon- és masszázsolajokat.
Óvatosan nyújtsa ki a lyukat az ujjaival, és illessze be a kakast, folytatva a
közösülést. A hüvelyben lévő vákuum a csomagolás alján található kupak
kinyitásával és zárásával szabályozható. Az „akció” befejezése után a belső
részt ismét vegyük ki a csomagolásból, és folyó meleg víz alatt mossuk
(mossuk le). Ne használjon szappant vagy tusfürdőt! Szárítás után tegye
vissza a maszturbátort a csomagolásába (ne zárja le, ha nem szárad jól, hogy
megakadályozza a penészesedést.)
Por: ha életben akarja tartani a FleshJack -et, mosás után óvatosan szórja
meg kukoricakeményítővel (általában a szupermarketekben kapható) vagy az
eredeti "Fleshlight POWDER"-rel (drágább, de 100%-ban jó minőségű).

Design és alak

Borító - nagy zseblámpát imitál, egyik végén kiszélesedik, a másikon elvékonyodik. Felülete többnyire sima, néhány
kiemelkedéssel. Mindkét végén csavaros fedél, amely lehetővé teszi a benne tárolt hüvely kinyitását és kezelését.

Belső hüvely - elkeskenyedő henger, teljes hosszban a lyukon belül. Meghosszabbított vége egy anális bejáratra
emlékeztető formázott mandzsettával. A mandzsetta valósághűen jelenik meg, egy csipetnyi anális bejárattal.

Anyag

Igazán elsőrangú, nagyon rugalmas és mégis átöleli a péniszt, ha szükséges. Nincs más dolgod, mint bekenni, majd
átadni magad a maszturbáció izgalmas pillanatainak.
Borító - kemény műanyag
Belső hüvely - Superskin
Anyagtulajdonságok: Rugalmas, puha, puha, puha

Szín

Borító - fekete fényes
Anális - kellemesen rózsaszín, az emberi bőr színére emlékeztet

Méretek

Hossza huzattal is - 25 cm
Átmérő fedéllel (felső rész) - 8,5 cm
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Átmérő fedéllel (alul) - 5,5 cm
Használható rész hossza - 22 cm
A használható rész átmérője (felső rész) - 7,7 cm
A használható rész (alsó rész) átmérője - 4 cm
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