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Umelá vagína Abigail (24,5 cm)

Údržba

Údržbu hračky budete mať hotovú v priebehu pár minút. Po hrách umelú vagínu
dôkladne prepláchnite prúdom vlažnej vody s kvapkou mydla. Potom ju nechajte voľne
uschnúť. Zbytočne masturbačný rukáv neprevracajte, nech sa materiál nepotrhá.
Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých nečistôt. A to aj tých, ktorých by ste si
všimli až pod mikroskopom, ako si privlastňujú vašu erotickú pomôcku. Nakoniec
silikónový rukáv vráťte späť do plastového obalu, uistite sa, že je vagína vnútri suchá,
a zatvorte viečko. Všeobecne odporúčame ešte v rámci údržby hračku prepudrovať.
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory zaistí, že bude umelá vagína stále ako
nová.

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

Umelá vagína je vodotesná. Dopraje preto mužom rozkoš aj vo vani alebo
sprchovacom kúte. Stačí sa len naložiť do horúceho kúpeľa a relaxovať.

Dizajn a tvar

Nenápadný sivý obal vyzerá ako veľká baterka. Po odskrutkovaní viečka na vás ale vykukne béžová, realisticky a
detailne spracovaná vagína. Celkovo sa pomôcka vďaka jemným drážkam na plastovom obale dobre drží aj v rukách
ulepených od lubrikantu.

Materiál

Plastový obal sa vyrába z pevného a odolného ABS plastu, ktorý len tak niečo nepoškodí. Realisticky spracovaný
masturbačný návlek zo silikónu je na dotyk hebký a hladký ako skutočná ženská vagína.

Farba

Nenápadný sivý obal v sebe schováva broskyňovooranžovú umelú vagínu, ktorá je na pohľad na nerozoznanie od tej
skutočnej. Prebudí vo vás túžbu po poriadnej divočine.

Rozmery

Realistický odliatok v životnej veľkosti sa dobre drží v ruke a schováte ho pod posteľ alebo do skrine.

Celková dĺžka obalu: 24,5 cm
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Priemer s obalom (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer s obalom (spodná časť): 6,3 cm
Priemer zaskrutkovaného viečka: 10 cm
Použiteľná dĺžka masturbátora: 21 cm
Hmotnosť s obalom: 628 g
Hmotnosť bez obalu: 425 g
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