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Fleshlight Jessica Drake Heavenly vagína (25 cm)

Údržba

Údržba sa spočiatku môže zdať zložitejšie, ale nič nie je tak zložité, ako vyzerá.
Venujte trochu starostlivosti umytí kanálikov, zaberie to len pár minút. Dezinfekcia
pomôcok dotiahne očistu k dokonalosti. Budete tak mať istotu, že je vagína čistá a
nesplesnivie vám. Po umytí nechajte vagínu bez obalu poriadne uschnúť a po
vyschnutí ju napudrujte, aby nelepila. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory
zabezpečí, aby si vagína zachovala svoju hebkosť a jemnosť.

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

Fleshlight svojím tvarom pripomína obrie baterku, takže sa trošku horšie drží,
obzvlášť ak ju má v ruke žena. Po odskrutkovaní viečka už uvidíte samotný skvost
Jessicy Drake. Vagína je pekne bacuľatá a guľatá. Z buchtičky ľahko čnie silikónový
podpis Jessicy Drake.

Materiál

Superskin, ktorý spadá pod TPE / TPR, patrí medzi luxusné materiály. Nie nadarmo si ho spoločnosť Fleshlight nechala
patentovať. Na dotyk je hebký a mäkký, preto nám toľko pripomína reálnu ľudskú kožu.

Farba

Telo Fleshlightky je perleťovo bielej. Pôsobí na nás elegantne a čisto. Samotná vagína má telovú, ružovkastú farbu.
Ako ozajstná žena …

Rozmery

Na prvý pohľad vyzerajú Fleshlightky trochu veľkí. Ale verte, že pri manipulácii veľkosť naopak oceníte. Navyše
Fleshlight myslí na vyvinutejšie mužov, ktorí nebudú mať so svojou dĺžkou problém naplno sa odviazať.

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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