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Fleshlight Riley Reid Utopia vagína (25 cm)

Údržba

Umelá vagína má síce vodotesnú úpravu, ale jej údržba zaberie trochu viac času. Po
akcii vnútorný rukáv vypláchnite pod prúdom čistej vody a nechajte ho poriadne
vyschnúť na voľnom vzduchu. Nepožívajte mydlo ani iné kúpeľňové prípravky,
pretože by ste naleptali povrch vagíny.Dezinfekcia pomôcok zaručí, že bude
pomôcka dokonale čistá a nebudú sa v nej množiť baktérie alebo plesne. Po uschnutí
vložte vagínu späť do jej pevného obalu. Na záver použite púder na
fleshlightky.Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory zabezpečí, že vagína zostane
stále príjemne hebká na dotyk.

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

Vodeodolnosť

Vagina má vodotesnú úpravu, preto s ňou hupsné aj do vane alebo vírivky. Sprchový
gél a mydlo ale odložte bokom, pretože prípravky na umývanie tela narušujú hebkosť
materiálu. Keby ste pomôcku namydlil, začala by sa nepríjemne lepiť.

Dizajn a tvar

Fleshlightka pôsobí mohutným dojmom a má tvar obrie baterky. Miesto žiarovky na vás ale po odskrutkovaní viečka
vykukne odliatok vagíny a klitorisu slávnej pornohviezdy Riley Reid. Pomôcka sa pri hrách dobre drží v ruke a vďaka
postranným vrúbkom na rukoväti sa s ňou ľahko manipuluje.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin spadá pod kategóriu TPE / TPR. Vnútorné rukáv svojou jemnosťou pripomína živú
vagínu, po nahriatí skvele vodí teplo a vie si ho udržať po dlhšiu dobu.

Farba

Telová farba odliatku láka k pomaznanie rovnako ako pohľad na mladú pornohviezdu Riley Reid.

Rozmery

Rozmery fleshlightky sa prispôsobí klasickej veľkosti penisu. Vagina pôsobí robustným dojmom, ale zistili sme, že
pevný obal padne do ruky aj ženám s drobnejšiemu rukami, ktoré chcú svojmu partnerovi dopriať pikantné predohru.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 8,5 cm
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Priemer s obalom (spodnej časti): 5,5 cm
Dĺžka vagíny: 22 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 7,7 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4 cm
Hmotnosť s obalom: 625 g
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