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Fleshlight Alina Lopez Rose vagína (25 cm)

Údržba

Údržba vodotesnej vagíny je časovo náročnejšia, ale nie je to nič, čo by ste nezvládli.
Po akcii rukáv vypláchnite čistou vodou a nechajte ho voľne uschnúť na čerstvom
vzduchu. Mydlo ničí jemný materiál Superskin, preto sa mu pri údržbe vagíny radšej
vyhnite. Dezinfekcia pomôcok vám preukáže lepšiu službu a zbaví hračku všetkých
baktérií. Než vrátite návlek späť do pevného obalu, uistite sa, že je naozaj suchý. Na
záver odporúčame ešte vagínu prepudrovať. Starostlivosť o umelé vagíny,
masturbátory zabezpečí, že 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, takže si vychutnajte pikantné chvíľky vo vani
alebo napríklad na wellness víkende. Penu do kúpeľa si ale tentoraz do vody
nepridávajte, pretože by mohla zničiť jemný materiál Superskin.

Dizajn a tvar

Masturbátor pôsobí pevným dojmom a svojím tvarom evokuje obriu baterku typickú pre všetky Fleshlight vagíny. Po
odskrutkovaní viečka na vás ale vykukne zmyselný odliatok klitorisu pornoherečky Aliny Lopez, spracovaný do
posledného detailu. Pomôcka skvele padne do mužskej i ženskej dlane a vďaka postranným vrúbkom na rukoväti sa s
ňou pri hrách dobre manipuluje.

Materiál

Patentovaný TPE/TPR materiál Superskin patrí k chvále firmy Fleshlight a jeho skvelé vlastnosti si zamilujete aj vy,
pretože vagína na dotyk pripomína ľudskú kožu. Páni môžu návlek pred hrami nahriať pod prúdom teplej vody a
umocniť tak zážitok z masturbácie. Pevný obal z ABS plastu odolá aj prudkým prírazom a chráni schovaný vnútorný
návlek pred vplyvmi okolitého prostredia.

Farba

Perleťovobiely obal fleshlightky evokuje nežnosť driemajúcu v každej žene. Telová farba odliatku verne napodobňuje
šťavnatú broskynku samotnej Aliny Lopez.

Rozmery

Vnútorný rukáv vagíny v životnej veľkosti si užijú začiatočníci aj pokročilí mazáci.
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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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