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Fleshlight Stoya Epic análny masturbátor

Údržba

Údržba je vďaka vodotesnosti hračka, ale aj tak vám celková starostlivosť
o análny odliatok zaberie pár minút drahocenného času navyše. Rukáv
masturbátora vyberte z obalu a poriadne ho prepláchnite tečúcou vodou. Nikdy
nepoužívajte mydlo. Mohlo by poškodiť hebký povrch análku.Dezinfekcia
pomôcok je jeho ideálne náhradou, pretože zbaví pomôcku všetkých nečistôt.
Po umytí nechajte návlek poriadne vyschnúť. Keby ste ho vlhký zavreli do
plastového obalu, mohol by začať plesnivieť. Po uschnutí odporúčame zadoček
ešte prepudrovať, aby bol stále tak hebký a jemný ako skutočná Stoyina
prdelka.

Vodeodolnosť

Análny odliatok Stoya je vodotesný. Zvláda preto nielen ranné masturbačná rozcvičku v posteli, ale aj relaxačný
kúpeľ večer. Páni si tak vychutnajú rozkoš, kdekoľvek ich napadne. V sprche, pri rybníku alebo vo vírivke.

Dizajn a tvar

Obal masturbátora pôsobí mohutne a pripomína obrie baterku. V mieste držanie je povrch vlnitý, takže vám
fleshlightka nevykĺzne z ruky, ani keď bude celá od gélu. Po odskrutkovaní viečka sa môžete kochať precíznym a
detailne spracovaným análikom Stoy, ktorý zdobí taky jej vlastnoručný podpis.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin patrí medzi TPE / TPR materiály. Na dotyk je zamatovo hebký, dobre sa nahrieva a
rýchlo prijme teplotu ľudského tela. Skvele pruží a poteší vás i svojou odolnosťou. Môžete preto vyčíňať ako pominutí.
Masturbátor to všetko ustojí.

Farba

V nenápadnom, bielom obale sa schováva svetlý análny odliatok, ktorý má alabastrovú farbu Stoyiny pleti. Omámení
vierohodným prevedením ihneď zaboríte svoje prsty do análu a preskúmate jeho tajomstvo.

Rozmery

Masturbátor vďaka svojim veľkým rozmerom a dĺžke zvládne obšťastniť aj poriadne žrebca. Páni s priemernou
veľkosťou penisu sa bohužiaľ nedostanú za polovicu textúry a nevychutnajú si tak slastnú štruktúru na konci rukáva.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodnej časti): 6 cm
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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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