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Fleshlight Fleshjack Colby Keller análny masturbátor

Údržba

Na údržbu vodotesného masturbátora si musíte nájsť chvíľku času navyše. Pred aj po
každom použití hračku dôkladne vypláchnite prúdom vlažnej vody bez použitia mydla,
ktoré by mohlo poškodiť jemný Superskin materiál. Potom nechajte análny odliatok
uschnúť. Dezinfekcia pomôcok sa hodí v prípade, keď chcete dosiahnuť absolútnu čistotu
pomôcky. Po vyschnutí masturbátor prepudrujte, aby ste zabránili tomu, že sa steny
rukávov zlepia k sebe. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži krásu
akejkoľvek Fleshlight pomôcky. Nakoniec už stačí vrátiť hračku do plastového obalu a
schovať ju do skrine pred pohľadmi zvedavcov.

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

Vodeodolnosť

Análny odliatok Colby Kellera má vodotesnú úpravu. Môžete s ním vyčíňať preto vo vani
alebo v sprche. Len pri hrách dávajte pozor, aby masturbátor neprišiel do kontaktu s
mydlom, sprchovými gélmi alebo inou kozmetikou, ktorá by mohla poškodiť špeciálny
Superskin materiál.

Dizajn a tvar

Nenápadný perleťovo modrý obal, ktorý vyzerá ako baterka, v sebe schováva precízne spracovaný análny odliatok
pornoherca Colby Kellera. Detailne vypracované vrásky spolu so životnou veľkosťou a unikátnou štvorzónovou
vnútornou štruktúrou umocnia realistické zážitky z hier a vynesú muža do slastného neba. Celkovo sa hračka dobre
drží v ruke.

Materiál

Na dotyk hebký a pružný Superskin materiál, ktorý sa vyrába zo špeciálnej zmesi TPE/TPR, pripomína pravú ľudskú
kožu. Jeho pevný obal sa vyrába z odolného plastu, ktorý vydrží aj silný, orgazmický stisk v ruke.

Farba

Svetlobéžový odliatok v perleťovo modrom obale vás vyzve k nespútaným hrám osamote aj v páre.

Rozmery

Realistický odliatok v životnej veľkosti sa dobre drží v ruke a schováte ho napríklad do skrine.

Celková dĺžka obalu: 25,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6,5 cm
Použiteľná dĺžka masturbátora: 20 cm
Priemer masturbátora (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer masturbátora (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 640 g
Hmotnosť bez obalu: 440 g
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