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Fleshlight Lana Rhoades Destiny vagína (25 cm)

Údržba

Fleshlight vagína vyžaduje šetrnú starostlivosť. Urobíte najlepšie, keď ju po každom
použití starostlivo opláchnete vodou. Nepoužívajte mydlo. Mohlo by poškodiť
materiál, ktorý by stratil svoje realistické vlastnosti. Dezinfekcia a starostlivosť o
erotické pomôcky dovedie vašu starostlivosť o pomôcku k dokonalosti, pretože si
vďaka nej budete istí, že je hračka čistá. Neuzatvárajte vagínu do obalu skôr než
bude úplne suchá. Vlhko a nedostatok kyslíka prospieva plesniam, ktoré by sa
s chuťou pustili do vašej milovanej Lany. Nakoniec odporúčame vagínu prepudrovať.
Vďaka púdru zostane hodvábne hladká a pružná ako pri prvom vyskúšaní.

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

Charakteristický plastový obal v tvare veľkého baterky už mnohým napovie, o čo sa
jedná. Nevinní zelenáči ale na prvý pohľad nespoznajú, čo sa v elegantnom obale
schováva. Po rozskrutkovaní viečka na vás vykukne realisticky spracovaná vagína
pornoherečky Lany Rhoades.

Materiál

Príjemný patentovaný Fleshlight materiál Superskin na dotyk pôsobí ako pravá ľudská koža. Budete mať pocit, že sa
dotýkate skutočných intímnych miest pornoherečky. Superskin patrí k TPE / TPR materiálom.

Farba

Biela farba na svetle odráža perleťové odlesky. Pri pohľade na ňu budete mať chuť ju zbaviť nevinnosti.

Rozmery

Na prvý pohľad vám možno príde fleshligtka veľká a robustný, ale nenechajte sa zmiasť. Jej veľkosť je tak akurát.

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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