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Fleshlight STU vagina (25 cm)

Karbantartás

A karbantartás több időt vesz igénybe, de ez a szépség megérdemli. Húzza ki a
hüvelyt a műanyag csőből, és öblítse le langyos vízzel. Ne használjon szappant vagy
más vegyszereket, mert a szilikon anyag elkezdhet ragadni, és kár lenne. Művaginák
és maszturbátorok ápolása elvégzi az összes takarító munkáját. Hagyja a hüvelyt jól
megszáradni, hogy ne párologjon el, és ne képződhessen rajta sötét folt, majd tárolja
vissza egy erős edénybe. Végül tisztítsa meg a port, amelyet a hüvely felületére
viszünk fel. Ettől a vagina puha marad.

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 Fleshlight segítségével barangolhat a zuhany alatt vagy a fürdőben, és a szerelem
utolsó cseppjéig élvezheti a paradicsomvizes játékokat. Habbal teli fürdővel érzékibb
lenne az erotikus fürdő, de a tusfürdőt és a fürdőhabot hagyd a fürdőn, hogy a
készülék anyaga ne sérülhessen.

Design és alak

A készülék formája egy nagy zseblámpára emlékeztet, de ne tévesszen meg. Ez a szépség nem fog megvilágítani az
úton, de a fedél lecsavarása után egy valósághű formájú, rózsaszín színű hüvely jelenik meg. Formájának
köszönhetően a készülék jól tart a kézben és kényelmes önkielégítést tesz lehetővé.

Anyag

A Fleshlight hüvelyek szabadalmaztatott Superskin anyagból készülnek, amely a TPE / TPR kategóriába tartozik. Az
anyag pontos paraméterei a szabadalmaztatott cégtitok közé tartoznak, de a nyilvános titok maximális puhasága és
nagyszerű tulajdonságai. Ezen kívül melegen tart, ha felmelegítjük, életre keltve a mesterséges hüvelyt.

Szín

A rózsaszín szín a nő lédús hüvelyét idézi, amibe az urak a pénisz gyökeréig szeretnének belesüllyedni.

Méretek

A maszturbátor méretei alkalmazkodnak a férfi büszkeségéhez, és még a nagyobb péniszű férfiakat is kielégítik.

Hossza fedővel is: 25 cm
Átmérő burkolattal (felső rész): 9,5 cm
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Átmérő fedővel (alul): 6 cm
Hüvely hossza: 22 cm
Hüvely átmérője (felső rész): 8,5 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész): 4,3 cm
Csomagolás súlya: 626 g
Csomagolatlan súly: 416 g
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