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Fleshlight Vina Sky Exotica Signature vagína (25 cm)

Údržba

Údržba vodotesného masturbátora vás trochu zdrží, ale nie je to nič, čo by ste
nezvládli. Po akcii rukáv dôkladne vypláchnite teplou vodou a nechajte ho voľne
uschnúť na vzduchu. Pri umývaní nepoužívajte mydlo, pretože by zničilo jemný
materiál Superskin. Dezinfekcia pomôcok bude lepšou voľbou, pretože zbaví umelú
vagínu všetkých nečistôt. Rukáv uložte späť do pevného obalu až po jeho úplnom
uschnutí, aby sa nemohol zapariť. Ešte než zaskrutkujete viečko, odporúčame
odliatok napudrovať. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory zabraňuje ich
zlepeniu a zanecháva masturbátor na dotyk hebký ako pred prvým použitím.

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

Vodeodolnosť

Fleshlightka má vodotesnú úpravu, preto jej páni môžu dať poriadne do tela v
sprchovacom kúte alebo privátnej vírivke vo wellness hoteli.

Dizajn a tvar

Umelá vagína má dizajn pripomínajúci obrovskú baterku, ktorý je typický pre všetky Fleshlight vagíny. Masturbátor
pôsobí mohutným dojmom, ale jeho ergonomicky tvarovaná rukoväť s postrannými vrúbkami sa dobre drží v ruke.
Pod skrutkovacím viečkom nájdete realistický odliatok s vlastnoručným podpisom pornostar Viny Sky.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin, patriaci do kategórie TPE/TPR, vás nadchne svojou úžasnou pružnosťou a jemnosťou.
Dokáže sa rýchlo prispôsobiť teplote ľudského tela, preto sú hry s umelou vagínou vždy nezabudnuteľný zážitok. Obal
masturbátora sa vyrába z pevného ABS plastu, ktorý odolá silnému stlačeniu mužskej ruky.

Farba

Nežná smotanová farba obalu diskrétne zahaľuje telový odtieň odliatku, pripomínajúci opálenú kožu Viny Sky. Pri
hrách sa v mysli prenesiete do exotických krajín.

Rozmery

Umelé vagíny Fleshlight radíme s ohľadom na ich robustnejšie rozmery k veľkým pomôckam. Do batoha alebo kufra
sa ale hravo zmestia.

Dĺžka aj s obalom: 25 cm
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Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
Dĺžka vagíny: 22 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 690 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

