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Fleshlight Lady Lager vagina + ajándék Natural gél (30
ml)

Karbantartás

Minden használat után alaposan mossa ki a hüvelyét, különben csak élvezni
fogja a penészt. Csak meleg vízzel öblítse le és Segédeszközök fertőtlenítése
és ápolása teljes mértékben helyettesíti a szappan funkcióját, ami csak
károsíthatja a hüvely anyagát. Fürdés után ne zárja be a hüvelyt, és hagyja
megfelelően megszáradni. Ha nedvesen lezárja, penészedni kezdhet. Végül adj
neki púdert, amitől puha marad.

Design és alak

Borító - műanyag, sörösdobozt imitál, egyik végén kiszélesítve, a másikon
elvékonyodva. Felülete többnyire sima, néhány kiemelkedéssel. Mindkét végén
csavaros fedél, amely lehetővé teszi a benne tárolt hüvely kinyitását és
kezelését.

Hüvely - elkeskenyedő henger, a lyukon belül a teljes hosszon. A meghosszabbított vége formázott mandzsettával
van befejezve, amely a hüvely bejáratához hasonlít. A mandzsetta valósághűen jelenik meg, kis és nagy ajkakkal és
csiklóval.
A mini Lotus belső szerkezetét úgy tervezték, hogy a lehető legvalósághűbb hüvelyi közösülést biztosítsa.
A Lotus hüvely egy sima, extra keskeny bejárattal kezdődik, amely gyorsan szó szerint kellemes csatornává
virágzik. A fordított menet és négy másik aszimmetrikus kamra egyedülálló és eddig ismeretlen élményt
garantál.Szűkebb és szorosabb, mint a Lotus Tera Patrick nagyobb változata.

Anyag

A valóban csúcstechnológiás TPE / TPR Superskin anyag, amelyet a Fleshlight szabadalmaztatott, nagyon rugalmas,
és szükség szerint pontosan átöleli a pénisz. Ekkor maximálisan élvezni fogja az anyag puhaságát és puhaságát.

Szín

Borító - arany-kék
Vagina - kellemesen rózsaszín, az emberi bőrszínre emlékeztet

Méretek

Hossza huzattal is - 19,7 cm
Átmérő burkolattal együtt: 7,5 cm
Hüvely hossza - 17 cm
Hüvelyátmérő (felső rész) - 6,9 cm
Hüvelyátmérő (alsó rész) - 4,4 cm
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Csomagolás súlya: 477 g
Csomagolatlan súly: 303 g
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