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Fleshlight Ana Foxxx Silk vagína (25 cm)

Údržba

Všetky erotické pomôcky potrebujú dôkladnú starostlivosť au Fleshlight vagíny to platí
dvojnásobne. Vďaka vodotesnému prevedenie bude čistenia jednoduché. Po každej
akcii vagínu opláchnite prúdom vlažnej vody bez použitia mydla. Poškodilo by jej
jemný materiál. Po osprchovaní by mala prísť na radDezinfekcia pomôcok . Dôkladne
pomôcku zbaví všetkých nečistôt. Potom nechajte vagínu poriadne vyschnúť a až
potom ju zatvorte späť do baterkového puzdra. Keby ste ju zavreli ešte vlhkú, vytvorili
by ste ideálne podmienky na to, aby sa vám zaparili a nechala v sebe vykvitnúť nový
život. Na samotný záver odporúčame použiť ešte aj púder, pretožeStarostlivosť o
umelé vagíny, masturbátory je dôležitou súčasťou údržby. Len vďaka pravidelnému
prepudrovanie zostane vagína stále rovnako hebká ako pri prvom rozbalení.

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

Vodeodolnosť

S divoška Anou Foxxx si môžete zabaviť aj v sprche. Jemnému Superskin materiálu
voda neuškodí, pretože je vodotesný. Ale dávajte si pozor, aby ste umelú vagínu
omylom nenamydlili. Mydlo by zničilo povrch pomôcky.

Dizajn a tvar

Typický tvar baterky máme v obľube kvôli jeho dômyselnému a nenápadnému prevedenie, ktoré sa aj dobre drží
v ruke, aj keď na prvý pohľad vyzerá umelá vagína mohutne. Po odskrutkovaní viečka na vás vykukne realistický
odliatok vagíny Any Foxxx so všetkými jej prepracovanými detailmi.

Materiál

Tzv. Superskin materiál patrí k patentom spoločnosti Fleshlight. Svojim zložením zapadá medzi TPE / TPR materiály,
ktoré rýchlo prijímajú okolitú teplotu a dokážu si ju aj dlho udržať. Na dotyk je fleshlightka jemná a hebká.
K nerozoznanie od skutočnej ženskej pokožky.

Farba

Perleťovo biely, lesklý obal pôsobí nenápadne a nevinne. Vo vnútri sa ale schováva čokoládová buchtička, do ktorej
sa budete chcieť zahryznúť.

Rozmery

Fleshlightky sú trochu väčšie masturbátory, ktoré ale vďaka svojej veľkosti poteší aj nadpriemerne obdarené žrebca.
Dĺžka i s obalom: 25 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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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: 735 g
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