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Fleshlight Stoya Destroya vagína (25 cm)

Údržba

Údržba vodotesnej Fleshlight vagíny je síce trochu náročnejšia, ale s trochou cviku ju
zvládnete behom pár minút. Po akcii ju dôkladne prepláchnite bez použitia mydla,
ktoré by poškodilo hebký materiál. Dezinfekcia pomôcok potom dotiahne čistenie k
dokonalosti. Potom už stačí nechať fleshlightku poriadne uschnúť a prepudrovať.
Nikdy ju nezatvárajte v obale vlhkú. Mohla by splesnivieť a to by bola škoda.
Pravidelná Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory zaistí dlhú životnosť pomôcky,
s ktorou zažijete veľa horúcich chvíľok osamote alebo v páre.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku
v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila
by sa.

Vodeodolnosť

S vodotesným odliatkom pornoherečky Stoyi môžete experimentovať v posteli, vo
vani, vo vírivke aj v bazéne. Tak hoďte starosti všedného dňa za hlavu a popustite
uzdu svojej erotickej fantázii.

Dizajn a tvar

Nenápadný baterkový dizajn všetkých umelých vagín Fleshlight pôsobí robustne, ale vďaka tomu zvládne uspokojiť
všetkých mužov bez ohľadu na veľkosť ich penisu. Celkovo sa masturbátor dobre drží v ruke. Dámy ho síce musia
držať oboma rukami, ale aj tak sa im s naháňadlom bude ľahko manipulovať.

Materiál

Patentovaný Fleshlight Superskin materiál sa nám páči. Je mäkký, hebký, pružný, a keď sa zahreje, pripomína
skutočnú, jemnú, dámsku kožu. Superskin patrí medzi TPE/TPR materiály.

Farba

Plastový baterkový obal v perleťovo bielej farbe vyzerá nenápadne. Po odskrutkovaní viečka sa ale môžete tešiť na
šťavnatú broskyňu v alabastrovo bielej farbe Stoyinej pleti. Vzrušene sa tak pustíte do objavovania dráždivej
vnútornej textúry rukávov.

Rozmery

Väčšie rozmery umelej vagíny sú špeciálne navrhnuté tak, aby uspokojili ako priemerne obdarených pánov, tak aj tie
s nadpriemerne veľkou pýchou.
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Dĺžka aj s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodnej časti): 6 cm
Dĺžka vagíny: 22 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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