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Silikónový packer Fleshlight Mr. Limpy (9 cm)

Údržba

Údržbu vodeodolného pakera budete mať hotovú počas chvíľky. Stačí ho len po
každom použití starostlivo namydliť jemným mydlom s neutrálnym pH a potom
ho opláchnuť vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok odstráni všetky nečistoty. Aj
tie, ktoré by ste si na prvý pohľad vôbec nevšimli. Jednoducho ju nastriekajte
na pomôcku, nechajte dezinfekciu minútu pôsobiť a potom packer zase
opláchnite. Po umytí povrch trochu lepí. Odporúčame ho preto prepudrovať.
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory vám ponúkne všetko, čo
potrebujete na ošetrenie patentovaného Superskin materiálu. Nakoniec potom
suchú pomôcku uložte do krabičky alebo textilného vrecúška. Pri skladovaní
dávajte pozor, aby sa penilná protéza nedotýkala žiadnych iných plastových,
kovových alebo gélových výrobkov alebo pomôcok. Rôznorodé materiály na
seba totiž rady reagujú a poškodzujú sa tým, že na povrchu po sebe
zanechávajú otlaky alebo škvrny.

Vodeodolnosť

Packer je vodeodolný. Jednoducho ho preto umyjete pod tečúcou vodou.

Dizajn a tvar

Penilná protéza tak akurát do ruky vyzerá ako skutočný penis v neerektilnom stave. Páči sa nám mäkký materiál aj
jeho hebký povrch. Detailne vyrysované žily a vrásky na semenníkoch umocňujú realistické prevedenie packeru.

Materiál

Packer sa vyrába z patentovaného Superskin materiálu, ktorý predstavuje špeciálnu zmes TPE/TPR elastomérov.
Preto je na dotyk hodvábne hladký, mäkký a pružný.

Farba

Svetlo béžová farba podčiarkuje realistické prevedenie pomôcky a skvele ladí s pokožkou tela väčšine ľudí.

Rozmery

Vďaka svojim menším rozmerom pomôcka parádne padne do nohavíc a pôsobí vierohodne.

Celková dĺžka: 9,1 cm
Dĺžka penisu: 6,5 cm
Priemer penisu: 3,5 cm
Šírka semenníkov: 6,5 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/starostlivost-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Hmotnosť: 142 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

