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Fleshlight Fleshjack Endurance Jack Ass masturbátor

Údržba

Po dokončení „akcia“ opäť vybrať vnútorná časť z obalu umyť (vymyť) pod
tečúcou teplou vodou. Nepoužívať mydlá ani sprchové gély! Vagínu po
vysušení vrátiť späť do obalu (neuzatvárať pokuď dobre nevyschne, aby sa
zabránilo vzniku plesne.)

Dezinfekcia pomôcok sa parádne hodí na údržbu, zamedzí tak vo análku
vznikať rôznym breberkám. Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory sa
postarajú, aby vagína bola stále tak parádne jemná a mäkučká.

Dizajn a tvar

Obal - imitujúce veľkú baterku, na jednom konci rozšírenú, na druhom zúženú.
Povrch je prevažne hladký s niekoľkými vystúpenými drážkami. Na oboch
koncoch skrutkovacie kryt, ktorý umožňuje otvorenie a manipuláciu
s návlekom uloženým vnútri.
Vnútorné návlek- zužujúci sa valec, po celej dĺžke vnútri otvor. Rozšírený
koniec zakončený tvarovanou manžetou pripomínajúce análny vchod. Manžeta
je realisticky vyvedená s náznakom análneho vchodu. Vnútri stimulačné
výstupky po celej dĺžke.

Materiál

Skutočne špičkový, veľmi pružný a predsa objíme penis tak, ako treba. Stačí len premazať lubrikantom a potom sa
oddávať vzrušujúcim chvíľam masturbácie. Vlastnosti materiálu: pružný, jemný, hebký, mäkký

Obal - tvrdý plast
Vnútorné návlek - Superskin

Farba

Obal - čierny lesklý alebo šedý (nedá vopred určiť, záleží ako výrobca dodá)
Anál - príjemne ružový, pripomínajúce farbu ľudskej pokožky

Rozmery

Dĺžka i s obalom: 25 cm
Priemer s obalom (vrchná časť): 9,5 cm
Priemer s obalom (spodnej časti): 6 cm
Dĺžka vagíny: 22 cm
Priemer vagíny (vrchná časť): 8,5 cm
Priemer vagíny (spodná časť): 4,3 cm
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Hmotnosť s obalom: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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