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Fleshlight Fleshjack Endurance Jack Ass maszturbátor

Karbantartás

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 helyezze vissza a hüvelyt a csomagba (ne zárja le,
hacsak nem szárad jól, hogy megakadályozza a penészképződést.)

Segédeszközök fertőtlenítése kiválóan alkalmas karbantartásra, így
megakadályozza a különféle breberky kialakulását az análisban. Művaginák és
maszturbátorok ápolása gondoskodnak arról, hogy a hüvely még mindig olyan
puha és puha legyen.

Design és alak

Borító - nagy zseblámpát imitál, egyik végén kiszélesedik, a másikon
elvékonyodik. A felület 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. A stimulációs kiemelkedések belsejében a teljes hosszban.

Anyag

Igazán elsőrangú, nagyon rugalmas és mégis átöleli a péniszt, ha szükséges. Nincs más dolgod, mint bekenni, majd
átadni magad a maszturbáció izgalmas pillanatainak. Anyag tulajdonságai: rugalmas, puha, puha, puha

Borító - kemény műanyag
Belső ujjú - Superskin

Szín

Borító - fekete fényes vagy szürke (nem határozható meg előre, ez attól függ, hogy a gyártó hogyan szállít)
Anális - kellemesen rózsaszín, az emberi bőr színére emlékeztet

Méretek

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
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Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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