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Fleshlight Riley Reid Euphoria análny masturbátor (25
cm)

Údržba

Fleshlightka má síce vodotesnú úpravu, ale jej celková údržba vám zaberie trochu
času navyše. Po každom použití vnútorný rukáv dôkladne vypláchnite prúdom čistej
vody a nechajte ho voľne uschnúť. Nepoužívajte na jeho očistenie mydlo ani iné
umývacie prostriedky, pretože by mohli citlivý Superskin materiál poškodiť.
Dezinfekcia pomôcok urobí radosť všetkým, ktorí túžia po absolútnej čistote, pretože
zbaví pomôcku i mikroskopických nečistôt. Po vyschnutí stačí odliatok už len vložiť
späť do plastového obalu a prepudrovať. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory
zabezpečí, aby hračka zostala stále rovnako hebká a krásna ako pri prvom použití.

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 vodotesným análnym masturbátorom Fleshlight môžete vyčíňať aj vo vani. Len
dávajte pozor na mydlo a sprchové gély, ktoré by mohli hračku poškodiť.

Dizajn a tvar

Hračka na prvý pohľad pôsobí mohutne. Jej ikonický baterkový tvar vyzerá nenápadne, ale zasvätení fanúšikovia ju
ihneď odhalia aj na poličke vedľa skutočných svietidiel. Pomôcka sa dobre drží v ruke, takže manipuláciu s ňou
zvládne aj partnerka pri predohre.

Materiál

Patentovaný Superskin patrí medzi TPE/TPR materiály. Na dotyk je hebký a jemný ako ľudská koža. Umocní tak
zážitky z masturbácie. Baterkový obal sa vyrába z pevného ABS plastu, ktorý vás nadchne svojou odolnosťou.

Farba

Perleťovobiely obal pôsobí nevinne a pekne kontrastuje s ružovo-béžovým odliatkom análika pornoherečky
Riley Reid.

Rozmery

Realisticky spracovaný análny odliatok v životnej veľkosti uspokojí aj nadpriemerne obdareného muža.

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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