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Fleshlight Go STU vagína (21,5 cm)

Údržba

Fleshlight Go STU má síce vodotesnú úpravu, ale na jej údržbu si musíte vyhradiť
o trochu viac času ako na iné erotické pomôcky. Po každej akcii hračku vypláchnite
prúdom vlažnej vody a nechajte ju voľne uschnúť. Mydlo pri čistení nepoužívajte.
Poškodilo by patentovaný materiál Superskin. Pre dokonalé vyčistenie sa hodí
Dezinfekcia pomôcok, ktorá dôkladne a šetrne zbaví pomôcku akýchkoľvek nečistôt.
Po dokončení údržby nechajte rukáv honítka poriadne vyschnúť. Až potom ho vložte
späť do plastového obalu a uzavrite viečkom. Odporúčame masturbátor taky
prepudrovať, aby sa jeho steny nelepili k sebe a neničili sa tak, pretože správna
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži životnosť pomôcky.

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

Vodeodolnosť

Všetky milovníkov vodných hrátok poteší vodotesná úprava Fleshlight vagíny, pretože
si s ňou môžu spríjemniť večerný kúpeľ aj relax vo vírivke. Pri hrátkach ale dávajte
pozor na mydlo a ďalšie sprchovou kozmetiku. Mohla by poškodiť špeciálny Superskin
materiál.

Dizajn a tvar

Fleshlight vagína Go STU so svojimi kompaktnými rozmermi pôsobí oproti klasickým fleshlightkám síce drobněji, ale
vďaka svojmu typickému baterkovému dizajnu sa v rodine Fleshlight nestratí. Po odskrutkovaní viečka sa môžete
kochať detailne spracovanú vagínou, ktorá vyzerá skoro úplne rovnako ako tá skutočná. Plastový obal je špeciálne
prispôsobený tak, aby sa hračka dobre držala v ruke.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin je na dotyk hebký a jemný. Preto pripomína skutočnú ľudskú kožu. Svojim zložením
sa radí medzi TPE / TPR materiály, ktoré zákazníkov potešia termoregulačnými vlastnosťami. Obal z kvalitného plastu
odolá aj tomu najsilnejšiemu stlačení v ruke.

Farba

Plastový obal v luxusnej zlatej farbe upúta pozornosť a vzbudí zvedavosť. Po zložení viečka na vás vykukne púdrovo
ružový odliatok vagíny, ktorý ihneď začnete preskúmavať prsty.

Rozmery

Odliatok vagíny v kompaktnej veľkosti je ideálna pomôcka na cesty.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/starostlivost-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dĺžka i s obalom: 21,5 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 8,3 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 5,5 cm
Dĺžka vagíny: 20 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 7,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 5 cm
Hmotnosť s obalom: 431 g
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