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Fleshlight Eva Lovia Sugar vagína (25 cm)

Údržba

Aj keď je umelá vagína vodotesná, tak jej údržba zaberie trochu viac času. Po
každom použití ju dôkladne vymyte čistou vodou. Výrobca varuje pred použitím
mydla, ktoré by mohlo poškodiť povrch honítka.Dezinfekcia pomôcok dotiahne
čistenie k dokonalosti, pretože zabráni invázii nepozvaných hostí. Nakoniec stačí
nechať odliatok poriadne uschnúť a vrátiť ho do plastového obalu. Nikdy
neuzatvárajte umelú vagínu skôr, než preschne. Vlhké prostredie vytvára ideálne
podmienky pre plesne. Nakoniec sa ešte hodí vagínu prepudrovať, aby nelepila,
pretože len pravidelná Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory zabezpečí ich dlhú
životnosť.

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

Vodeodolnosť

Ako všetky Fleshlight vagíny, aj tento Evin odliatok je plne vodotesný. Môžete s ním
preto vyčíňať vo vani, sprche aj v bazéne. Ostatne aj Eva si to vo svojich videách tu a
tam rada rozdá v bazéne.

Dizajn a tvar

Ikonický tvar baterky je poznávacím znamením značky Fleshlight. Vďaka nemu umelá vagína v plastovom obale
pôsobí trochu robustne. Po zložení viečka na vás vykukne buclatý odliatok pornoherečky Evy lovia, ktorý zdobí aj jej
vlastnoručný podpis. Do ruky je umelá vagína síce trochu ťažšie, ale vďaka vrúbkom na obale sa dobre drží.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin, ktorý spadá pod TPE / TPR, vierohodne napodobňuje ľudskú kožu. Na dotyk je
zamatovo hebký a jemný. Po nahriatí rýchlo prijme požadovanú teplotu. Masturbácia s fleshlightkou vďaka tomu
skvele imituje sex so skutočnou ženou.

Farba

Svetlo béžová vagína vierohodne zachytáva odtieň pleti pornoherečky Evy lovia. Jej nenápadný, perleťovo biely obal
pôsobí nevinne. Necháte sa strhnúť príbojom vzrušenie as chuťou sa pustíte do experimentovania.

Rozmery

Vďaka svojim rozmerom fleshlightka ponúka štvorzónovú štruktúru, ktorá uspokojí ako priemerne obdarené mužov,
tak aj všetky alfa samca s nadpriemerne veľkou pýchou.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
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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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