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Fleshlight Kendra Lust True vagína (25 cm)

Údržba

Po každom použití vagínu poriadne umyte, aby bola pripravená na ďalšie hrátky.
Opláchnite ju teplou vodou bez použitia mydla, pretože by mohlo poškodiť jemný
materiál pomôcky. Namiesto mydla bude ideálnyDezinfekcia pomôcok , Ktorá sa
postará o to, aby vagína bola dokonale čistá. Masturbátor po kúpeli hned
nezatvárajte. Nechajte ho poriadne vyschnúť. Ak by ste mokrú vagínu zavreli, mohla
by vám splesnivieť. Na záver jej doprajte ešte púder, vďaka ktorému bude Kendra
stále hebká ako pri prvom použití.

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

Vodeodolnosť

Odliatok je vodotesný, takže vezmite Kendru do ruky a predveďte jej vášnivú jazdu
pod prúdom horúcej vody. Taká ranná sprcha s fleshlightkou naštartuje mužom deň
lepšie ako šálka kávu.

Dizajn a tvar

Klasický nadčasový dizajn Fleshlight vagíny pripomína obrie baterku, ktorá parádne padne do ruky. Po odskrutkovaní
viečka na vás vykukne verný, buclatý odliatok vagíny Kendru Lust. Prepracované pysky ohanbia s drobnými vráskami
vás vyzvú k objavovaniu jej úzke štrbinky.

Materiál

Materiál Superskin, ktorý je patentovaným materiálom Fleshlight, sa radí medzi TPE / TPR materiály, ktoré dobre vodí
teplo a vie si ho aj dlho udržať. Od fleshlightky sa nebudete chcieť odtrhnúť. Jej hebký a jemný povrch pripomína
ľudskú kožu, takže ju budete chcieť neustále hladkať a hýčkať. Hrátky s ňou budú pripomínať sex s ozajstnou ženou.

Farba

Perleťovo biela farba pôsobí čisto a nadčasovo. Pánmi neurazí a dámy naopak poteší. A nie je nič lepšie, ako keď si
dáma chce hrať s pánskou hračkou. Vagina Kendru má vernú telovú farbu, na nerozoznanie od originálu.

Rozmery

Realistické vagíny Fleshlight vďaka svojim robustnejším rozmerom vyhovujú aj mužom s väčším penisom. Pri
manipulácii ale zistíte, že fleshlightka skvele padne do ruky a dobre sa s ňou zaobchádza.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
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Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
Dĺžka vagíny: 22 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 735 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

