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Fleshlight Alexis Texas Outlaw vagína (25 cm)

Údržba

Údržba vodotesnej vagíny vás trochu zdrží, ale nie je to nič, čo by ste nezvládli. Po
každom orgazmickom zážitku vnútorný rukáv vypláchnite čistou vodou a nechajte ho
voľne uschnúť. Na očistu hračky nepoužívajte mydlo, pretože poškodzuje jemný
Superskin materiál. Dezinfekcia pomôcok zbaví vagínu všetkých nečistôt a dotiahne
údržbu do konca. Rukáv uložte do pevného obalu až keď je úplne suchý. Na záver
odporúčame vagínu prepudrovať. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory
zabezpečí, že vaša hračka zostane hebká a vláčna po dlhú dobu.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku
v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila
by sa.

Vodeodolnosť

Fleshlightka má vodotesnú úpravu, preto ju prizvite aj k svojim vodným hrám a
vychutnajte si orgazmus v sprche, vani alebo vírivke. Mydlo aj umývaciu kozmetiku
ale nechajte na vani. Rukáv vagíny by sa začal nepríjemne lepiť.

Dizajn a tvar

Fleshlightka pôsobí masívnym dojmom a má robustnejšie telo. Pod pevným obalom so skrutkovacím viečkom
evokujúcim obriu baterku nájdete realistický odliatok klitorisu Alexis Texas. Pomôcka sa dobre drží v ruke a vďaka
postranným vrúbkom pánom pri masturbácii nevypadne z ruky.

Materiál

Kvalitný TPE/TPR materiál Superskin si muža omotá okolo prsta svojou hebkosťou a jemnosťou. Vnútorný rukáv
vagíny sa rýchlo zahreje na teplotu ľudského tela a prekvapí vás aj jeho pružnosť. Obal z pevného ABS plastu odolá
prudkému prirážaniu aj pevnému stlačeniu mužskej dlane.

Farba

Biela farba s kvapkou perlete evokuje anjelskú nevinnosť. Neskrotná kráska Alexis Texas sa ale na hanblivky nehrá a
dostane do varu aj toho najväčšieho alfa samca. Pri pohľade na šťavnatý odliatok v realistickej telovej farbe
podľahnete túžbe po mohutnom orgazme.

Rozmery

Obal vagíny pôsobí robustným dojmom, ale fleshlightka padne do ruky každému mužovi.

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: 25 cm
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: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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