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Fleshlight Maitland Ward Tight Chicks análny
masturbátor (25 cm)

Údržba

Fleshlightka má vodotesnú úpravu, ale nad jej údržbou strávite trochu viac času, než
ste zvyknutí. Po akcii vnútorný rukáv vymyte prúdom čistej vody a nechajte ho dobre
uschnúť na voľnom vzduchu. Nepoužívajte mydlo, ani iné čistiace prostriedky,
pretože by ste narušili jemnú štruktúru materiálu Superskin.Dezinfekcia pomôcok
zbaví hračku všetkých nechcených nečistôt. Vnútorné rukáv uložte späť do pevného
obalu až po jeho úplnom uschnutí, aby sa nezaparili. Na záver odliatok análku
prepudrujte.Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory zabezpečí, že honítko
zostane stále hebké.

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

Vodeodolnosť

Fleshlightka je vodotesná, preto s ňou môžete vyčíňať v sprchovacom kúte a splniť si
aj tie najdivokejšie fantázie. Sprchový gél ale nechajte v skrinke, narušil by totiž
povrch pomôcky.

Dizajn a tvar

Pomôcka pôsobí masívnejším dojmom a má typický tvar obrie baterky so skrutkovacím viečkom, pod ktorým sa
diskrétne ukrýva prepracovaný odliatok zadočku v životnej veľkosti. Hračka sa dobre drží v ruke a postranné
vrúbkami na rukoväti zabraňujú vykĺznutiu.

Materiál

Materiál Superskin spadá do kategórie TPE / TPR a výrobca Fleshlight nikomu neprezradil jeho originálny zloženie.
Skvelú pružnosť a hebkosť vnútorného rukáve si vychutnáte vo všetkých polohách.

Farba

Perleťovo biely obal evokuje čistotu a skvele ladí k telovej farbe odliatku aj alabastrovej pleti slávne Maitland Ward.

Rozmery

Odliatok análneho masturbátora vďaka svojim rozmerom uspokojí aj obdařenější pánov s veľkým penisom.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
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Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
Dĺžka rukáva: 22 cm
Priemer (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer (spodná časť): 4,2 cm
Hmotnosť s obalom: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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