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Fleshlight Lady Lager vagína + darček Natural gel (30
ml)

Údržba

Po každom použití vagínu poriadne umyte, inak si s ňou užijete akurát pleseň.
Opláchnite ju len teplou vodou a Dezinfekcia a starostlivosť o erotické pomôcky
plne nahradí funkciu mydla, ktoré by akurát mohlo poškodiť materiál vagíny.
Vagínu po kúpeli nezatvárajte a nechajte poriadne vyschnúť. Ak by ste ju
uzavreli mokrú, mohla by potom začať plesnivieť. Na záver jej doprajte ešte
púder, vďaka ktorému bude stále hebká.

Dizajn a tvar

Obal – plast, imitujúce plechovku od piva, 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 vagínou uloženou vnútri.

Vagina - zužujúci sa valec, po celej dĺžke vnútri otvor. Rozšírený koniec zakončený tvarovanou manžetou
pripomínajúce vchod do vagíny. Manžeta je realisticky vyvedená s náznakom veľkých i malých pyskov a klitorisu.
Vnútorná štruktúra mini Lotus -navržen tak, aby poskytoval maximálne realistický pocit ako pri vaginálnom styku,
aký je vôbec možný.
Lotus návlek začína hladkým, extra úzkym vchodom, ktorý rýchlo doslova rozkvitne do príjemného kanála.
Obrátený závit a ďalšie štyri asymetrické komory zaručujú jedinečný a dosiaľ nepoznaný zážitek.Užší a tesnejšie než
väčšia verzia Lotus Tera Patrick.

Materiál

Skutočne špičkový TPE / TPR materiál Superskin, ktorý si Fleshlight nechal patentovať, je veľmi pružný a presne
objíme penis tak, ako treba. Potom si budete užívať jemnosť a mäkkosť materiálu na maximum.

Farba

Obal - zlato-modrý
Vagína - príjemne ružová, pripomínajúce farbu ľudskej pokožky

Rozmery

Dĺžka i s obalom – 19,7 cm
Priemer s obalom: 7,5 cm
Dĺžka vagíny – 17 cm
Priemer vagíny (vrchná časť) – 6,9 cm
Priemer vagíny (spodná časť) – 4,4 cm

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-starostlivost-o-eroticke-pomocky/
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Hmotnosť s obalom: 477 g
Hmotnosť bez obalu: 303 g
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