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Fleshlight Dillion Harper Crush vagína (25 cm)

Údržba

Vodotesný Fleshlight odliatok ľahko opláchnete pod tečúcou vodou, ale jeho celková
údržba vám zaberie pár minút navyše. Po každom použití umelú vagínu starostlivo
umyte prúdom vlažnej vody bez použitia mydla, ktoré by mohlo poškodiť jej jemný
Superskin materiál. Potom hračku nechajte voľne uschnúť. Dezinfekcia pomôcok
dotiahne čistenie k 100 % čistote. A až pomôcka vyschne, prepudrujte ju, aby sa
steny rukáva nelepili k sebe, a vráťte hračku do plastového obalu. Starostlivosť o
umelé vagíny, masturbátory predĺži krásu vašej Fleshlight umelej vagíny.

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

Vodeodolnosť

Ako všetky Fleshlight umelé vagíny, tak aj odliatok slávnej Dillion Harper je plne
vodotesný. Páni si s ním preto spríjemnia rannú sprchu i večerný kúpeľ. Len dávajte
pozor, aby pomôcka neprišla do kontaktu s mydlom, sprchovými gélmi a inou
intímnou kozmetikou, ktorá by mohla narušiť jemný Superskin materiál.

Dizajn a tvar

Realistický odliatok vagíny schoval výrobca do svojho dobre známeho baterkového obalu. Po odskrutkovaní veľkého
viečka preto uvidíte pekne tvarovanú a do toho najmenšieho detailu vypracovanú vagínu s vystúpeným podpisom
pornoherečky Dillion Harper. Celkovo sa pomôcka dobre drží v ruke. Páni ju tak zapoja aj do hier s partnerkou.

Materiál

Hebký a pružný Superskin materiál sa vytvára zmesou TPE/TPR materiálov, ktoré vynikajú svojou odolnosťou a
termoregulačnými vlastnosťami. Baterkový obal z odolného ABS plastu odolá aj tomu najsilnejšiemu orgazmickému
zovretiu.

Farba

Nevinne biely obal v sebe schováva svetloružový a hriešne šťavnatý odliatok vagíny pornoherečky Dillion Harper.

Rozmery

Realistický odliatok v životnej veľkosti schováte pod posteľ, alebo do šatníkovej skrine.

Celková dĺžka obalu: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
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Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
Celková dĺžka vagíny: 22,5 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,2 cm
Hmotnosť s obalom: 690 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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