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Fleshlight Ella Hughes Candy vagína

Údržba

Vodotesné Fleshlight vagíny sú tak trochu ako skutočné ženy. Vyžadujú jemnú starostlivosť
a veľa nehy. Preto po každej akcii vagínu opláchnite prúdom vlažnej vody bez použitia
mydla, ktoré by poškodilo jej unikátne povrch. Po osprchovaní prichádza na radDezinfekcia
pomôcok , Ktorá vás zbaví aj mikroskopických nečistôt. Pred uložením vagíny späť do obalu
ju nechajte poriadne vyschnúť. Pretože keď to neurobíte a uložíte fleshlightku do puzdra
vlhkú, objavíte v nej potom nový, machovo zelený život. Na záver odporúčame použiť ešte
púder, vďaka ktorému nebude vagína lepkavá, pretožeStarostlivosť o umelé vagíny,
masturbátory je u špeciálnych materiálov honítek dôležitá.

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

Vodeodolnosť

Fleshlight odliatok Elly Hughes je vodotesný. Takže na nič nečakajte a spríjemnite si s ním
rannú sprchu i večerné relax vo vani. Ale dajte pozor, aby ste umelú vagínu omylom
nenamydlili, pretože mydlo poškodzuje jemný povrch pomôcky.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad veľké, ale dizajnovo nenápadné honítko priláka pozornosť. Prefláknutý baterkové dizajn, ktorý sa
skvele drží aj v jednej pánskej labe, si zamilujete. Po odskrutkovaní mohutného viečka uvidíte šťavnatú, do detailu
vierohodne spracovanú, broskyňky Elly Hughes s jej vlastnoručným podpisom.

Materiál

Použitý Superskin materiál si výrobca Fleshlight nechal patentovať a my sa tomu vôbec nečudujem. Na dotyk hebký
povrch pripomína jemnú ženskú pokožku. A vďaka svojmu zloženiu, ktoré sa pohybuje na pomedzí TPE / TPR
materiálov, dokáže rýchlo prijať okolitú teplotu. Preto môžete fleshlightku nahriať pod prúdom teplej vody a umocniť
tak zážitky z masturbácie.

Farba

Po otvorení nevinne bieleho obalu nájdete vagínu, ktorá vám svojou farbou bude pripomínať čerstvo odtrhnutú,
šťavnatú broskyňky.

Rozmery

Každá fleshlightka má trochu robustnejšie rozmery, vďaka ktorým si poradí aj s nadpriemerne obdarenými alfa
samcami.

Dĺžka i 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: 735 g
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