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Fleshlight Eva Lovia Spice análny masturbátor (25 cm)

Údržba

Fleshlight análny masturbátor vyžaduje jemnú starostlivosť. Urobíte najlepšie, keď ho
po každom použití starostlivo opláchnete vodou. Nepoužívajte mydlo. Mohlo by
poškodiť materiál, ktorý by tak stratil svoje realistické vlastnosti.Dezinfekcia a
starostlivosť o erotické pomôcky dovedie vašu starostlivosť o pomôcku k dokonalosti,
pretože si vďaka nej budete istí, že je hračka čistá. Neuzatvárajte riťku do obalu skôr
než bude úplne suchá. Vlhko a nedostatok kyslíka prospieva plesniam, ktoré by si na
masturbátora s chuťou smsly. Nakoniec odporúčame zadoček prepudrovať. Vďaka
púdru zostane stále ako nová.

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

Dizajn a tvar

Mastubátor má tvar veľké, robustné baterky. Vďaka tomu vyzerá na prvý pohľad
celkom nenápadne a zvedavci, ktorí sa vám budú hrabať v skrini, ju tak možno
prejdú bez väčšieho záujmu.

Materiál

Prvotriedne patentovaný materiál Superskin, ktorý patrí k TPE / TPR materiálom, budete chcieť neustále hladkať. Na
dotyk je jemný a hebký rovnako ako pravá ľudská koža.

Farba

Biela farba na odráža perleťové fialové odlesky. Pri každom pohľade na bielu farbu sa vám rozbúši srdce a všetky krv
sa vám nahrnie do rozkroku.

Rozmery

Fleshlight masturbátor vyzerá robustne, ale v skutočnosti sú jej rozmery tak akurát.

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodnej časti): 6 cm
Dĺžka vagíny: 22 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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