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Fleshlight Mia Malkova LVL UP vagína (25 cm)

Údržba

Aj napriek vodotesnú úpravu je údržba vagíny trochu náročnejšie, ale nie je to nič, čo
by ste nezvládli. Po každom použití ju umyte pod prúdom vlažnej vody. Nepoužívajte
mydlo ani iný sprchový gél alebo šampón. Materiál by sa mohol začať nepríjemne
lepiť a už by nebol hebký ako predtým.Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky
zbaví vagínu všetkých nečistôt. Fleshlight vagínu Miu Malkovich potom nechajte
poriadne vyschnúť. Až potom ju môžete uložiť zase do ochranného puzdra a
zaskrutkovať viečko. Na záver odporúčame použiť taky púder.Starostlivosť o umelé
vagíny, masturbátory zabezpečí, že vagína zostane stále hebká, ako živá.

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

Vodeodolnosť

Vďaka vodeodolné úprave si rajcovnú krásku Miu pokojne prizvite aj k vodným hrám.
Mia kúpeľ miluje as chuťou si ju vychutná spolu s vami. Pri vodných radovánkach ale
dajte pozor na mydlo. Mohlo by narušiť jemný povrch umelej vagíny a tým ju
poškodiť.

Dizajn a tvar

Tvarovo fleshlightka pripomína veľkú baterku s uzáverom na skrutkovanie. Dobre sa drží, takže nevykĺzne z ruky.
Vnútri diskrétneho pevného obalu nájdete realistický odliatok vagíny Mii Málková, ktorý hneď na prvý pohľad
vzrušene zježia všetky chĺpky na tele.

Materiál

Hodvábne jemný materiál Superskin patrí medzi TPE / TPR materiály, ktoré dobre drží teplo. Vagina na dotyk
pripomína ľudskú kožu. Každé pohladenie bude rovnaké, ako by ste hladili skutočnú Miu Málková.

Farba

Perleťovo biela farba obalu fleshlightky evokuje nevinnosť, ktoré ju budete chcieť čo najskôr zbaviť. Odliatok Mii
Malkovich poteší verným napodobením jej alabastrovej pleti.

Rozmery

Masturbátor Fleshlight sa vďaka svojim rozmerom hravo prispôsobí aj vyvinutejším pánom.

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: 24 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 735 g
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