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Fleshlight Autumn Falls Cream vagína (25 cm)

Údržba

Vodotesnú vagínu Fleshlight možno ľahko opláchnuť pod tečúcou vodou, ale jej
dôkladná údržba vám zaberie trochu viac času než pri iných hračkách. Po každom
použití dôkladne umyte vnútorné puzdro prúdom vlažnej vody bez použitia mydla,
ktoré by mohlo poškodiť jemný materiál Superskin. Potom ho nechajte voľne
vyschnúť. Dezinfekcia pomôcok (Silikonové lubrikační gely a olejeDezinfekce
pomůcek) sa hodia, keď si chcete byť istí, že hračka je 100 % čistá. Po vysušení
hračku napudrujte, aby sa jej strany nelepili, a vložte ju späť do plastového obalu.
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory(Péče o umělé vaginy, masturbátory)
pomôže zachovať dlhotrvajúcu krásu vašej pomôcky Fleshlight.

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

Vodeodolnosť

Vďaka vodoodolnej povrchovej úprave si môžete vagínu Fleshlight of Autumn Falls
užívať aj v sprche, vo vani alebo pri relaxácii vo vírivke. Dávajte si len pozor na mydlo
a iné sprchovacie kozmetické prípravky, ktoré by mohli poškodiť jedinečný povrch
materiálu Superskin.

Dizajn a tvar

Realistický odliatok v životnej veľkosti je ukrytý v ikonickom puzdre na baterky. Po odskrutkovaní uzáveru sa objaví
nádherne vymodelovaná a detailne prepracovaná vagína s podpisom Autumn Falls vystupujúcim na pravej dolnej
strane. Umelú vagínu možno ľahko držať oboma rukami aj jednou rukou. Môžete ho teda použiť aj na hru s partnerom
a vyskúšať si švédsku trojku počas predohry.

Materiál

Mäkký a hladký materiál Superskin na dotyk pripomína ľudskú kožu. Jeho zloženie je zmesou materiálov TPE/TPR,
ktoré sa dokážu rýchlo zahriať na teplotu ľudského tela. Vysokokvalitný plastový kryt vydrží aj tie najsilnejšie stisky
rúk alebo divoké nárazy.

Farba

Pod perleťovobielym obalom sa skrýva kávovohnedý odliatok latinskoamerickej pornoherečky Autumn Falls. Jej mladá
a šťavnatá broskyňa vás vyzve, aby ste ju preskúmali jazykom, prstami a penisom.

Rozmery

Tento realistický odliatok slávnej Autumn Falls v životnej veľkosti nadchne každého fanúšika a zmestí sa do každého
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cestovného kufríka.

Celková dĺžka krytu: 25 cm
Priemer s krytom (horná časť): 9,5 cm
Priemer s krytom (dno): 6 cm
Celková dĺžka vagíny: 22,5 cm
Priemer vagíny (hore): 8,5 cm
Vaginálny priemer (spodný): 4,2 cm
Hmotnosť s krytom: 690 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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