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Fleshlight Brandi Love Heartthrob vagína (25 cm)

Údržba

Fleshlight vagíny ešte nie sú samočistiace, preto bude táto kráska potrebovať vašu
pomoc pri očiste. Stačí, keď ju po každom použití starostlivo umyjete prúdom vody.
Nesmiete však použiť mydlo! Poškodilo by Superskin materiál, z ktorého sa Brandi
vyrába. Nezabudnite, že Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky je dôležitá
z toho dôvodu, že vám zabezpečí 100% ochranu pred všetkými fujtablú, ktoré by
chceli rajtovat na vagíne spolu s vami. Nezatvárajte vagínu do obalu skôr, než bude
úplne suchá. Vlhko a nedostatok kyslíka totiž prospieva plesniam, ktoré na svojej
pornohviezdy nechcete. Nakoniec odporúčame vagínu prepudrovať. Vďaka púdru si
vagína zachová svoje realistické spracovanie.

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

Dizajn a tvar

Obal vagíny v tvare baterky patrí k charakteristickým znakom značky Fleshlight.
Vďaka tomu ale vyzerá pomôcka nenápadne a vkusne. Po odskrutkovaní viečka sa
vám naskytne pohľad na precízne vypracovanú vagínu podľa odliatku Brandi Love.
Jej realistické stvárnenie je dechberoucí.

Materiál

Jemný, pružný a na dotyk hebký materiál Superskin vás dostane na kolená. Superskin je patentovaný materiál od
Fleshlight. Hoci patrí medzi TPE / TPR, keď zavriete oči, nebudete pochybovať, že sa dotýkate skutočné Brandi.

Farba

Perleťovo biely obal vyzerá elegantne a nenápadne, ale vám rozbúši srdce na 120 tepov za minútu, pretože budete
vedieť, čo v sebe ukrýva.

Rozmery

Všetky fleshligtky vyzerajú na prvý pohľad robustne, ale až do nej preniknete svoju mužskú pýchou, budete radi za
jej rozmery.

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
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Hmotnosť s obalom: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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