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Manuálna vákuová pumpa na vagínu Black Bliss

Údržba

Údržbu vodeodolnej vákuovej pumpy hravo zvládnete. Po hrátkach z
plastového klobúčika vyberte silikónový nástavec, oba komponenty opláchnite
vlažnou vodou a utrite jemným uterákom. Balónovú rukoväť a hadičku stačí
utrieť vlhkou handričkou. Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých nečistôt,
ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Stačí ju na silikónovú vaničku
nastriekať, nechať minútku pôsobiť a potom opláchnuť čistou vodou. Suchú
pumpu uložte do originálnej krabice alebo textilného vrecúška, aby sa
nedotýkala ostatných hračiek vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba
chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Vákuová pumpa má vodeodolnú úpravu, preto ju po hrátkach ľahko udržíte v čistote. K vodným hrám ale hračku
nezvite. Do tlakového ventilu môže zatiecť voda a sťažiť tak ovládanie podtlaku.

Dizajn a tvar

Vákuová pumpa pôsobí jednoduchým dojmom a svojim tvarom nám trochu pripomína stetoskop. Anatomický
silikónový nástavec chráni pevná plastová vanička, vďaka ktorej sa s pomôckou dobre manipuluje. Mäkká balóniková
rukoväť sa ľahko krčí, preto obsluhu pomôcky zvládnu aj ženy. Tesne pod rukoväťou nahmatáte aj tlakový ventil pre
pohodlné a rýchle vypustenie vákua.

Materiál

Zamatovo hebký silikón si zamilujete hneď pri prvom pohladení. Silikónový materiál nedráždi pokožku, preto sa s ním
často stretnete aj v zdravotníctve. A pretože má silikón neporézny povrch, ľahko sa tiež čistí. Pevný ABS je odolný
voči mechanickému poškodeniu. Pri šetrnom zaobchádzaní vám preto vydrží vákuová pumpa ako nová po dlhú dobu.

Farba

Magická čierna farba vo vás prebudí túžbu po experimentovaní a splnení všetkých erotických fantázií.

Rozmery

Pumpu s menším nadstavcom odporúčame skôr drobnejším ženám.

Celková dĺžka pumpy: 50,5 cm
Vonkajšia dĺžka nadstavca: 8,5 cm
Vnútorná dĺžka nadstavca: 6,5 cm
Vonkajšia šírka nadstavca: 6,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Vnútorná šírka nástavca: 5 cm
Výška nadstavca: 4,5 cm
Dĺžka hadičky: 30 cm
Hmotnosť: 196 g
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