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Fleshlight Stoya Destroya vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vodotěsné Fleshlight vaginy je sice trochu náročnější, ale s trochou cviku ji
zvládnete během pár minut. Po akci ji důkladně propláchněte bez použití mýdla,
které by poškodilo hebký materiál. Dezinfekce pomůcek pak dotáhne čištění
k dokonalosti. Pak už stačí nechat fleshlightku pořádně uschnout a přepudrovat.
Nikdy ji nezavírejte v obalu vlhkou. Mohla by zplesnivět a to by byla škoda.
Pravidelná Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí dlouhou životnost pomůcky, se
kterou zažijete spoustu žhavých chvilek o samotě nebo v páru.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte hračku
v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na radiátoru.
Poškodila by se. 

Voděodolnost

S vodotěsným odlitkem pornoherečky Stoyi můžete experimentovat v posteli, ve
vaně, ve vířivce i v bazéně. Tak hoďte starosti všedního dne za hlavu a popusťte
uzdu své erotické fantazii.

Design a tvar

Nenápadný baterkový design všech umělých vagin Fleshlight působí robustně, ale díky tomu zvládne uspokojit
všechny muže bez ohledu na velikost jejich penisu. Celkově se masturbátor dobře drží v ruce. Dámy ho sice musí
držet oběma rukama, ale i tak se jim s honítkem bude snadno manipulovat.

Materiál

Patentovaný Fleshlight Superskin materiál se nám líbí. Je měkký, hebký, pružný, a když se zahřeje, připomíná
opravdovou, jemnou, dámskou kůži. Superskin patří mezi TPE/TPR materiály.

Barva

Plastový baterkový obal v perleťově bílé barvě vypadá nenápadně. Po odšroubování víčka se ale můžete těšit na
šťavnatou broskvičku v alabastrově bílé barvě Stoyiny pleti. Vzrušeně se tak pustíte do objevování dráždivé vnitřní
textury rukávu.

Rozměry

Větší rozměry umělé vaginy jsou speciálně navržené tak, aby uspokojily jak průměrně obdařené pány, tak i ty
s nadprůměrně velkou chloubou.
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Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 6 cm
Délka vaginy: 22 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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