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Fleshlight Nicole Aniston Fit vagína (25 cm)

Údržba

Fleshlight vagína Nicole Aniston vyžaduje jemnú starostlivosť, ktorá ju bude
rozmaznávať a hýčkať jej jemný materiál, z ktorého sa vyrába. Preto ju po každom
použití dôkladne umyte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte mydlo. Poškodzuje materiál
Superskin, ktorý potom stráca svoje špecifické vlastnosti.Dezinfekcia pomôcok na
záver každého čistenie vám zaručí, že bude fleshlightka úplne čistá. Nezatvárajte
však vagínu do obalu skôr, než úplne vyschne. Vlhko a nedostatok kyslíka prospieva
plesniam, ktoré by sa s chuťou zabývali vo vašej pornolásce. Nakoniec odporúčame
vagínu prepudrovať, pretože pravidelnáStarostlivosť o umelé vagíny, masturbátory
predĺži životnosť masturbátora.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Hračku nevarte, nesušte v rúre
ani ju nenechávajte v horúcom aute alebo na radiátore. Poškodí sa. 

Vodeodolnosť

Umelá vagína je plne vodotesná. Môžete si s ňou preto vychutnať relax vo vírivke
alebo ranné sprchovanie. Len dajte pozor, aby neprišla do styku s mydlom, ktoré by
poškodilo jej jemný materiál.

Dizajn a tvar

Pre značku Fleshlight je charakteristický obal vagíny v tvare veľkého baterky. Od výrobcu je to jasný ťah na bránku,
pretože sú jeho masturbátory elegantné, nenápadné a špecifické. A tým pádom aj žiadané. Realistické spracovanie
vagíny pôsobí vierohodne. Do materiálu sa podarilo zaniesť aj jemnú štruktúru kože.

Materiál

Príjemný Superskin, ktorý patrí medzi TPE / TPR materiály, pôsobí na dotyk ako pravá ľudská koža. Prebudí vo vás
chuť sa s vagínou pomaznať.

Farba

Biela farba obalu s perleťovými odleskami vám napumpuje všetku krv do rozkroku, pretože viete, že sa pod ním
schováva šťavnatý odliatok v marhuľovom odtieni.

Rozmery

Fleshlightky vyzerajú trochu robustnejšie ako iné umelé vagíny. Vďaka svojim väčším rozmerom ale uspokojí aj
mužov s nadpriemerne veľkým penisom.
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Dĺžka i 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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