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Fleshlight Gina Valentina Stellar vagína (25 cm)

Údržba

Údržbu vodotesnej Fleshlight vagíny zvládnete ľavou zadnou. Trochu vás zdrží len jej
vysúšanie a pudrovanie. Pred aj po každom použití hračku opláchnite prúdom vlažnej
vody a nechajte ju vyschnúť. Nikdy na čistenie nepoužívajte mydlo, ktoré by mohlo
narušiť patentovaný materiál Superskin. Dezinfekcia pomôcok dotiahne údržbu
pomôcky k dokonalosti. Po uschnutí vložte masturbačný návlek späť do plastového
obalu a prepudrujte ho. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory predĺži
fleshlightke životnosť aj krásu.

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

Milovníci vodných hier si s vodotesnou Fleshlight vagínou vychutnajú relaxačný kúpeľ
aj rýchlovku v sprche. Takže páni, vezmite si masturbátor do vane a užite si spoločne
s partnerkou švédsku trojku. Len dávajte pozor na mydlo a inú sprchovú kozmetiku,
ktoré by poškodili jemný Superskin materiál.

Dizajn a tvar

Na prvý pohľad umelá vagína v plastovom obale pripomína baterku a vďaka svojmu tvarovaniu sa skvele drží v ruke.
Po odskrutkovaní viečka uvidíte detailne spracovaný odliatok vagíny pornoherečky Giny Valentiny, ktorý je na dotyk
hebký a mäkký. Vnútri masturbačného návleku sa schováva výrazné rebrovanie so špicatými výstupkami, ktoré
premasírujú penis po celej jeho dĺžke.

Materiál

Fleshlight vagína sa vyrába z patentovaného materiálu Superskin, ktorý je na dotyk jemný a hebký ako pravá koža.
Patrí do kategórie TPE/TPR materiálov, ktoré sa rýchlo ohrejú na teplotu ľudského tela. Vonkajší obal z pevného ABS
plastu odolá aj divočine.

Farba

Plastový obal, slúžiaci ako rukoväť, je v bielom, perleťovom vyhotovení, ktoré sa na svetle pekne trblieta. Pomôcka si
tak zachováva nenápadný vzhľad, vyvolávajúci hriešne myšlienky. Vnútorná časť vagíny má broskyňovo telovú farbu.

Rozmery

Realistický odliatok pornoherečky Giny Valentiny možno neschováte do nočného stolíka, ale pod posteľ alebo do
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skrine už sa hračka hravo zmestí.

Celková dĺžka obalu: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6 cm
Celková 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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