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Fleshlight STU vagína (25 cm)

Údržba

Údržba vám zaberie viac času, ale táto kráska si to zaslúži. Návlek vytiahnite z
plastovej tuby a vypláchnite vlažnou vodou. Nepoužívajte mydlo ani iné chemické
prípravky, pretože by sa silikónový materiál mohol začať lepiť a to by bola škoda.
Starostlivosť o umelé vagíny, masturbátory urobí prácu za všetky čistiace prostriedky.
Vagínu nechajte dobre vyschnúť, aby sa nezaparila a nemohli sa na nej vplyvom vlhka
tvoriť tmavé fľaky, a uložte ju späť do pevného obalu. Na záver očisty použite púder,
ktorý sa aplikuje na povrch vagíny. Vagína tak zostane stále hebká.

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 Fleshlightkou môžete šaňtiť v sprche alebo vani a užiť si tak vzrušujúce vodné hrátky
do poslednej kvapôčky lásky. S vaňou plnou peny by erotický kúpeľ bol zmyselnejší,
ale sprchové gély a penu do kúpeľa nechajte stáť na vani, aby sa nemohol poškodiť
materiál pomôcky.

Dizajn a tvar

Tvar pomôcky pripomína veľkú baterku, ale nenechajte sa zmiasť. Táto kráska vám na cestu neposvieti, ale po
odskrutkovaní veka sa ukáže realisticky tvarovaná, ružovo sfarbená vagína. Vďaka svojmu tvaru sa pomôcka dobre
drží v ruke a umožňuje komfortnú masturbáciu.

Materiál

Fleshlight vagíny sú vyrobené z patentovaného materiálu Superskin, ktorý spadá do kategórie TPE/TPR. Presné
parametre materiálu patria k patentovanému firemnému tajomstvu, ale verejným tajomstvom je jeho maximálna
hebkosť a skvelé vlastnosti. Navyše po zahriatí drží teplo a vďaka tomu bude umelá vagína ako živá.

Farba

Ružová farba evokuje šťavnatú vagínu ženy, do ktorej sa páni chcú zaboriť až po koreň penisu.

Rozmery

Rozmery masturbátora sa prispôsobia každej veľkosti mužskej pýchy a uspokoja aj pánov s väčším penisom.

Dĺžka aj s obalom: 25 cm
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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
Hmotnosť s obalom: 626 g
Hmotnosť bez obalu: 416 g
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