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Fleshlight Flight Pilot masturbátor

Údržba

Fleshlightka je síce vodotesná, ale aby bola stále hebká a krásna, treba jej po
akcii venovať trochu viac starostlivosti. Masturbátor opláchnite teplou vodou
bez použitia mydla, aby ste nepoškodili jeho jemný materiál. Dezinfekcia
pomôcok sa postará o zvyšok očisty. Pomôcku nechajte dobre vyschnúť. Keby
ste umelú vagínu po kúpeli hneď zavreli do jej pevného obalu, mohla by
vplyvom zaparenia začať plesnivieť a to by bola veľká škoda. Na záver použite
púder. Fleshlightka si tak zachová svoju hebkosť po dlhú dobu.

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

S touto štýlovou kráskou si môžete vychutnať aj vodné radovánky. Má vodotesnú úpravu, takže ju prizvite k spoločnej
sprche alebo kúpeľu. Mydlo alebo sprchový gél ale nechajte na vani, pretože sprchová kozmetika poškodzuje povrch
pomôcky.

Dizajn a tvar

Do designu tejto fleshlightky sme sa zamilovali na prvý pohľad. Trochu nám pripomína arómu difuzér, takže si hračku
môžete bez obáv postaviť do obývačky na poličku a nikto nespozná, čo to tam vlastne máte. Pomôcka má po celej
svojej dĺžke jemnú bodkovitú štruktúru, vďaka ktorej sa táto kráska dobre drží v ruke. Viečko obalu je skrutkovacie,
rovnako tak si môžete skrutkovaním na druhom konci regulovať aj podtlak. Samotný masturbátor sa od ostatných
fleshlightiek líši tým, že vstupná dierka nepripomína vagínu, ale skôr turbínu. Štvorzónová vnútorná štruktúra
spracuje penis až k mohutnému výstreku.

Materiál

Superskin je úžasne hebký a pružný TPE/TPR materiál, na ktorý má firma Fleshlight patent. Po nahriatí skvele vodí
teplo, takže sólo hrátky s umelou vagínou budú pánom pripomínať sex so skutočnou ženou. Obal z pevného plastu
odolá aj poriadnej divočine.

Farba

Krištáľovo čistá farba masážneho rukávu evokuje kocku ľadu. Pevný obal má zmyselnú čiernu farbu.

Rozmery

Veľkosť pomôcky sa skvele hodí pre menej alebo priemerne obdarených pánov. Na rozdiel od ostatných fleshlightiek
nepôsobí tak mohutne a má menšiu váhu a kompaktnejšiu veľkosť.
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Dĺžka aj s obalom: 20 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 7,9 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 5,5 cm
Dĺžka vagíny: 17 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 7 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
Hmotnosť s obalom: 399 cm
Hmotnosť bez obalu: 256 g
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