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Fleshlight Abella Danger Danger vagína (25 cm)

Údržba

Údržba umelej vagíny vás trochu zdrží, ale nie je to nič, čo by ste nezvládli. Po hrách
vnútorný rukáv starostlivo vypláchnite čistou vodou a nechajte ho dobre uschnúť.
Nepoužívajte mydlo ani sprchovú kozmetiku, pretože by sa jemný materiál Superskin
mohol začať nepríjemne lepiť. Naopak, Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých
baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Kým suchú vagínu vrátite späť
do jej pevného obalu, odporúčame ju na záver prepudrovať. Starostlivosť o umelé
vagíny, masturbátory zaistí, že bude masturbátor stále hebký a vláčny.

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

Vodeodolnosť

Pokiaľ si radi užívate orgazmus v sprche, vani alebo napríklad vírivke, vodotesná
umelá vagína vám obľúbený rituál ešte viac spríjemní. Mydlo a ostatnú sprchovú
kozmetiku ale nechajte na vani, pretože by mohli poničiť jemný materiál Superskin.

Dizajn a tvar

Fleshlightka pôsobí mohutným dojmom a svojím tvarom evokuje obrovskú baterku. Páni si ju preto môžu vystaviť aj
vo svojej dielni a ich tajomstvo neodhalí ani zvedavý sused. Vnútorný rukáv s odliatkom vagíny a klitorisu Abelly
Danger sa diskrétne ukrýva pod skrutkovacím viečkom. Obal masturbátora má po stranách ergonomické vrúbky,
vďaka ktorým sa pomôcka dobre drží v ruke.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin patrí do kategórie TPE/TPR pomôcok a omotá si vás okolo prsta už po prvom
pohladení. Vnútorný rukáv masturbátora sa rýchlo prispôsobí teplote ľudského tela a vie si ju udržať dlhšiu dobu.
Obal z pevného ABS plastu odolá aj silnému stlačeniu.

Farba

Realistická telová farba odliatku, zahalená do perleťovo bieleho obalu, v mužoch prebudí zvieraciu túžbu po
uspokojení.

Rozmery

Odliatok v životnej veľkosti pôsobí robustným dojmom, ale schováte ho do každého batoha alebo väčšej tašky.

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

