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Fleshlight Emily Willis Squirt vagína (25 cm)

Údržba

Umelá vagína má síce vodotesnú úpravu, ale jej údržba vám zaberie trochu času
navyše. Po každej akcii ju vypláchnite prúdom vlažnej vody a nechajte voľne
uschnúť. Mydlo pre jej čistenie nepoužívajte. Mohlo by poškodiť patentovaný materiál
Superskin.Dezinfekcia pomôcok šetrne zbaví pomôcku všetkých nečistôt, takže bude
perfektne pripravená pre ďalšie použitie. Po dokončení údržby nechajte honítko
vyschnúť. Až potom ho vložte späť do plastového obalu a uzavrite viečkom.
Odporúčame masturbátor pravidelne pudrovať, aby nedochádzalo k jeho
zlepovanie.Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži životnosť pomôcky.

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

Vodeodolnosť

Vďaka vodotesnému prevedení môžete vyčíňať s umelou vagínou aj vo vani. Ale
dávajte pozor na mydlo, ktoré by poškodilo jej jemný materiál.

Dizajn a tvar

Fleshlightka pôsobí na prvý dojem trochu mohutne a pripomína baterku. Po odskrutkovaní viečka uvidíte krásne
tvarovaný odliatok klitorisu a vagíny Emily Willis. Celkovo sa pomôcka vďaka svojmu tvaru dobre drží v ruke, takže sa
s ňou pri hrách ľahko manipuluje.

Materiál

Unikátny materiál Superskin si zamilujete. Patrí síce medzi klasické TPE / TPR materiály, ale jeho jemný povrch a
termoregulačné vlastnosti pripomínajú naozajstnú ľudskú kožu. Plastový obal je na dotyk hladký a pevný. Pripravený
čeliť silnému, orgasmickému zovretie v dlani.

Farba

Perleťovo biely obal v sebe schováva marhuľovo šťavnatou vagínu, ktorá túži po láskanie.

Rozmery

Odliatok vagíny v životnej veľkosti zvládne potešiť aj nadpriemerne obdarené pánov.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
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Dĺžka vagíny: 22,5 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,2 cm
Hmotnosť s obalom: 690 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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