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Fleshlight Go Pink Lady Surge vagína (21,5 cm)

Údržba

Fleshlight vagína má síce vodotesnú úpravu, ale jej údržba vás máličko zdrží. Po
akcii rukáv vyberte z pevného obalu, opláchnite ho pod prúdom vlažnej vody a
nechajte dobre uschnúť na voľnom vzduchu. Nepoužívajte mydlo ani iné kúpeľňové
prípravky, pretože by ste narušili jemný povrch vagíny. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne očistu do konca. Na záver fleshlightku prepudrujte pudrom a zaskrutkujte
viečko. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory sa postará o to, aby bola vagína
stále hebká a vláčna.

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

Vodeodolnosť

Vodotesná úprava sa parádne hodí pre pôžitkárov, ktorí si radi doprajú orgazmus
v sprche alebo vani plnej vody. Dávajte si ale pozor, aby ste vagínu nenamydlili,
začala by sa nepríjemne lepiť.

Dizajn a tvar

Fleshlight vagína Go Pink Lady Surge má typický tvar baterky, ale pôsobí drobnejším dojmom než klasické modely
fleshlightiek. Pod skrutkovacím viečkom nájdete odliatok ženskej vagíny s klitorisom a pyskami ohanbia. Rukoväť
pomôcky sa vďaka postranným drážkam dobre drží v ruke.

Materiál

Výrobca Fleshlight si patentovaný materiál Superskin stráži ako oko v hlave a nie je sa čo diviť. Svojou jemnosťou
verne napodobňuje ľudskú pokožku. Preto sa každý príraz do vagíny premení v nezabudnuteľný zážitok.

Farba

Pevné puzdro v havranej farbe skvele kontrastuje odliatku v telovom odtieni, ktorý láka na pomaznanie aj
divokú jazdu.

Rozmery

Rozmery vagíny potešia pánov so štandardnou veľkosťou penisu.

Dĺžka i s obalom: 21,5 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 8,3 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 5,5 cm
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Dĺžka vagíny: 20 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 7,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 5 cm
Hmotnosť s obalom: 431 g
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