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Fleshlight Lisa Ann Barracuda vagína

Údržba

Rovnako ako ostatné Fleshlight vagíny aj táto potrebuje starostlivejšie údržbu.
S trochou cviku a šikovnosti ju budeme mať hotovú behom pár minút. Stačí,
keď po každom použití vagínu dôkladne umyjete prúdom vody. Nesmiete však
použiť mydlo! Poškodilo by jemný materiál, z ktorého je Lisa vyrobená.
Nezabudnite, že Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky je dôležitá a
nevyhnutná, pretože vám zabezpečí 100% ochranu pred všetkými fujtablú,
ktoré by sa chceli na fleshlightce uchytiť. Baterku s vagínou vnútri môžete
zavrieť a zaskrutkovať až vo chvíli, keď bude úplne suchá. Vlhko a nedostatok
kyslíka totiž prospieva plesniam, ktoré by rozožrala vagínu totálne. Nakoniec
odporúčame vagínu pravidelne pudrovať. Nebude sa vám tak jej materiál
zlepovať k sebe.

Dizajn a tvar

Dizajn vagíny v tvare baterky je poznávacím znamenám značky Fleshlight. Na prvý pohľad tak pomôcka vyzerá
nenápadne a nevinne. Po odskrutkovaní viečka už vidíte realisticky spracovanú umelú vagínu podľa reálneho odliatku
Lisy Ann.

Materiál

Na dotyk jemný, hebký a pružný materiál Superskin vám podlomí kolená. Superskin je patentovaný Fleshlight
materiál, ktorý spadá pod TPE / TPR. Budete mať pocit, že sa dotýkate skutočné ženy.

Farba

Perleťovo biely obal pôsobí nevinne, ale vám rozpumpuje krv na tých správnych miestach. Pretože len vy viete, že
veľká, biela baterka v sebe strážia šťavnatú broskyňky, ktorá dychtivo čaká na ďalšie rodeo.

Rozmery

Nenechajte sa zmiasť na prvý pohľad robustným dojmom z fleshlightky. Pretože až do nej preniknete svoju pýchou,
budete radi, že je veľká.

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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