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Fleshlight Jenna Haze Obsession vagína (25 cm)

Údržba

Aj napriek vodotesné prevedenie je údržba trochu náročnejšia. Ale s trochou
šikovnosti ju hravo zvládnete. Stačí umelú vagínu po každej akcii dôkladne
prepláchnuť vodou a vysušiť. Mydlo nepoužívajte. Poškodilo by špeciálny materiál
honítka. O absolútnu čistotu sa postaráDezinfekcia pomôcok . Pretože práve ona
zabráni tvorbe plesní a baktérií.Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory je
nesmierne dôležitá. Preto nezabudnite svoju vagínu pravidelne pudrovať, aby
nelepila a bola stále ako živá.

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

Vodeodolnosť

Všetky Fleshlight vagíny sú 100% vodeodolné rovnako ako Jenna Haze, takže si s ňou
užite vodné hrátky v sprche, vo vani, relax vo vírivke alebo vyvádzanie v bazéne.

Dizajn a tvar

Celá séria Fleshlight Girls má rovnaký, originálny a nenápadný dizajn. Tvar
masturbátoru je pre Fleshlight typický. Vyzerá ako obrovská baterka. Spočiatku sa
vďaka svojej veľkosti trošku horšie drží, ale zvyknete si. Odliatok vagíny vyzerá
prepracovane. Páči sa nám tiež podpis samotnej Jenny Haze, ktorý zdobí každú
fleshlightku.

Materiál

Vďaka kvalitnému materiálu Superskin, ktorý je zmesou TPE / TPR materiálov, budete neustále hladkať a stláčať
jemný a hebký povrch vagíny. Zároveň si vďaka nemu umelá vagína udržuje svoju pružnosť a odolnosť, takže si s ňou
vychutnáte aj divoké hrátky.

Farba

Obal vagíny v perleťovo bielej farbe zabrnkat na vašu nežnú stránku. Po odskrutkovaní viečka vám ale rozpumpuje
krv v žilách bacuľatá broskynka v telovej farbe.

Rozmery

Fleshlight myslí aj na tých najvyvinutejšie muža, preto je umelá vagína trochu väčších rozmerov.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
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Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 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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