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Fleshlight Angela White Indulge vagína (25 cm)

Údržba

Vodotesný odliatok pornoherečky Angely White jednoducho opláchnete pod tečúcou
vodou, ale jeho celková údržba vám zaberie o trochu viac času. Po každom použití
umelú vagínu dôkladne umyte prúdom vlažnej vody bez použitia mydla, ktoré by
mohlo poškodiť jej jemný Superskin materiál. Potom hračku nechajte voľne uschnúť.
Dezinfekcia pomôcok dotiahne čistenie k 100 % čistote. A až pomôcka vyschne,
prepudrujte ju, aby sa steny rukáva nelepili k sebe, a vráťte hračku do plastového
obalu. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži krásu Fleshlight vagíny.
Dlho preto bude vyzerať ako nová.

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

Vodeodolnosť

Fleshlight vagína je vodotesná. Vezmite si ju preto so sebou do vane a vychutnajte si
relaxačný kúpeľ zakončený slastným vyvrcholením. Len pri kúpaní dávajte pozor,
aby masturbátor neprišiel do styku s mydlom, sprchovými gélmi alebo inou
kozmetikou, ktorá by poškodila patentovaný Superskin materiál.

Dizajn a tvar

Na pohľad nenápadný tvar veľkej baterky prekuknú len tí najväčší fajnšmekri. Po odskrutkovaní viečka uvidíte
precízne spracovaný odliatok pornoherečky Angely White so všetkými detailmi, ktoré umocňujú realistické
spracovanie. V pravom dolnom rohu nájdete aj herečkin vlastnoručný podpis. Či už si do ruky vezmete masturbátor
v pevnom obale, alebo len jeho vnútorný rukáv, v oboch prípadoch sa vám bude hračka dobre držať.

Materiál

Na dotyk hebký a elastický Superskin materiál sa vyrába zo zmesi TPE/TPR materiálov, pripomínajúcich skutočnú
ľudskú kožu. Pri hrách oceníte aj jeho termoregulačné vlastnosti, vďaka ktorým sa rýchlo zahreje na teplotu ľudského
tela. Ikonický baterkový obal z pevného plastu odolá aj divokým prírazom a pevnému zovretiu v ruke.

Farba

Elegantný biely obal v sebe schováva šťavnato ružový odliatok vagíny pornoherečky Angely White.

Rozmery

Realistický odliatok v životnej veľkosti sa dobre drží v ruke a schováte ho pod posteľ alebo do skrine.
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Celková dĺžka obalu: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
Celková dĺžka vagíny: 22,5 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,2 cm
Hmotnosť s obalom: 690 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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