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Fleshlight Maitland Ward vagína (25 cm

Údržba

Umelá vagína je síce vodotesná, ale jej údržba vám zaberie pri čistení trochu viac
času ako iné pomôcky. Po každej akcii ju vypláchnite prúdom vlažnej vody a nechajte
voľne uschnúť. Mydlo nepoužívajte. Mohlo by poškodiť patentovaný materiál
Superskin.Dezinfekcia pomôcok šetrne zbaví pomôcku všetkých nečistôt, ktorých by
ste si na prvý pohľad možno ani nevšimli. Po dokončení údržby nechajte rukáv
vyschnúť. Až potom ho vložte späť do plastového obalu a uzavrite viečkom.
Odporúčame masturbátor taky prepudrovať, aby sa jeho steny nelepili k sebe,
pretože lenStarostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži krásu vašej
fleshlightky.

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 prevedenie si môžete prizvať umelú vagínu aj do vane. Večerné
relax v horúcej vode sa potom razom premení v pekelne žeravú kúpeľ. Len dávajte
pozor na mydlo a sprchové gély. Mohli by poškodiť jemný materiál pomôcky.

Dizajn a tvar

Fleshlight vagína vo svojom baterkové obale vyzerá síce mohutne, ale zase sa vďaka tomu parádne drží a zvládne
uspokojiť aj nadpriemerne obdarené mužov, ktorí do nej vkĺznu až po koreň penisu. Detailne spracovaný odliatok
vagíny pornoherečky Maitland Ward vyzýva k poláskať.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin je na dotyk hebký ako ľudská koža. Radí sa síce medzi TPE / TPR materiály, ale podľa
jeho jemného povrchu to nespoznáte. Hladký, napriek tomu odolný a pevný plastový obal zvládne aj tvrdé prirážanie.

Farba

Perleťovo biely obal v sebe schováva svetlo béžový odliatok vagíny, ktorý vás vyzve k sexuálnym hrám.

Rozmery

Odliatok vagíny v životnej veľkosti uspokojí aj nadpriemerne obdarené pánov.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
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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