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Fleshlight Elsa Jean Tasty vagína (25 cm)

Údržba

Všetky Fleshlight masturbátory vyžadujú starostlivejšie a náročnejšiu údržbu. Ale
nebojte sa, nie je to nič, čo by ste nezvládli behom pár minút. Po každom použití
vagínu dôkladne umyte prúdom vody. V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie
mydlo. Poškodilo by Superskin materiál. Dezinfekcia a starostlivosť o erotické
pomôcky je dôležitá. Zbaví vás všetkých fujtablú a breberek, ktoré by rady rajtovaly
na umelej vagíne spolu s vami. Vagínu môžete zatvoriť až vo chvíli, keď bude úplne
suchá. Uzavretá vlhkosť by prospela plesni, ktorá by sa uchytila na materálu.
Odporúčame vagínu pravidelne prepudrovať. Tým zabránite nepríjemnému lepenie
materiálu.

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

Dizajn a tvar

Dizajnovo pripomínajú umelé vagíny Fleshlight veľkú baterku, ktorá skvele padne do
ruky. Po odskrutkovaní viečka na vás vykukne realistická, do detailu spracovaná
vagína, ktorá je vyrobená podľa odliatku pornohviezdy Elsy Jean.

Materiál

Patentovaný Fleshlight materiál Superskin je na dotyk jemný a hebký. Silne pripomína ľudskú kožu, hoci ide o TPE /
TPR. Po nahriatí udržuje teplotu. Preto sa masturbácie s Fleshlightkou tak moc podobá reálnemu sexu.

Farba

Obal vo farbe slonovinovej kosti s perleťovými odleskami by urobila väčší dojem na dámy, ale na pánov zapôsobí
svojim čistým a elegantným vzhľadom. Samotná vagína má farbu šťavnaté broskyňky.

Rozmery

Na pohľad pôsobí fleshlightka veľkým, robustným dojmom, ale pri samotnej manipulácii s ňou oceníte, že perfektne
padne do ruky.

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
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Hmotnosť bez obalu: 416 g
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