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Fleshlight Kissa Sins Insatiable vagína (25 cm)

Údržba

Vagina má síce vodotesnú úpravu, ale jej údržba vás zdrží o trochu dlhšie. Po
skvelom orgazme ju vypláchnite prúdom vlažnej vody a nechajte voľne uschnúť.
Mydlo ani ďalšie sprchovú kozmetiku nepoužívajte. Materiál Superskin by sa mohol
začať nepríjemne lepiť a stratil by svoju hebkosť.Dezinfekcia pomôcok preukáže
pomôcke lepšiu službu, pretože ju zbaví všetkých skrytých nečistôt. Po úplnom
uschnutí vložte vnútorné rukáv vagíny späť do pevného obalu. Na záver hračku
prepudrujte púdrom na fleshlightky a zaskrutkujte viečko.Starostlivosť o umelé
vagíny, masturbátory zabezpečí, aby bola vagína stále zamatovo hebká.

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

Vodeodolnosť

Vagina má vodotesnú úpravu, preto ju prizvite k mokrým hrátkam do sprchy, vane
alebo vírivky. Mydlo ale nechajte na vani. Mohli by ste poškodiť jemný materiál
pomôcky.

Dizajn a tvar

Fleshlightka pôsobí mohutnejším dojmom a svojim tvarom evokuje obrie baterku. Na cestu do spálne vám síce
neposvítí, ale po odskrutkovaní viečka objavíte zmyselne tvarovaný odliatok ženskej vagíny a klitorisu. Masturbátor
má po stranách výrazné drážky, vďaka ktorým sa pomôcka dobre drží v ruke a pri hrách nevykĺzne.

Materiál

Superskin patrí medzi patentované materiály značky Fleshlight a nie je divu, že sa o svoje tajomstvo nechcú podeliť.
Evokuje totiž ľudskú kožu, po nahriatí dobre vodí teplo a je prakticky na nerozoznanie od ženskej vagíny. Obal
z pevného plastu bezpečne chráni vnútorné rukáv pomôcky a odolá aj vášnivým hrám.

Farba

Telová farba honítka pripomína šťavnatú broskyňky, ktorá rozhorí túžbu v každom alfa samcami.

Rozmery

Honítko má životné veľkosť a vďaka pružnému materiálu sa prispôsobí veľkosti penisu.

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 vagíny: 22,5 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,2 cm
Hmotnosť s obalom: 605 g
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