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Manuální vakuová pumpa na vaginu Black Bliss

Údržba

Údržbu voděodolné vakuové pumpy hravě zvládnete. Po hrátkách z plastového
kloboučku vyndejte silikonový nástavec, oba komponenty opláchněte vlažnou
vodou a utřete jemným ručníkem. Balónkovou rukojeť a hadičku stačí otřít
vlhkým hadříkem. Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech nečistot, kterých
byste si všimli jen pod mikroskopem. Stačí ji na silikonovou vaničku nastříkat,
nechat minutku působit a pak opláchnout čistou vodou. Suchou pumpu uložte
do originální krabice nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních
hraček ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a
můžou se poškodit.

Voděodolnost

Vakuová pumpa má voděodolnou úpravu, proto ji po hrátkách snadno udržíte v čistotě. K vodním hrátkám ale hračku
nezvěte. Do tlakového ventilku může zatéct voda a ztížit tak ovládání podtlaku.

Design a tvar

Vakuová pumpa působí jednoduchým dojmem a svým tvarem nám trochu připomíná stetoskop. Anatomický
silikonový nástavec chrání pevná plastová vanička, díky které se s pomůckou dobře manipuluje. Měkká balónková
rukojeť se snadno mačká, proto obsluhu pomůcky zvládnou i ženy. Těsně pod rukojetí nahmatáte taky tlakový ventil
pro pohodlné a rychlé vypuštění vakua.

Materiál

Sametově hebký silikon si zamilujete hned při prvním pohlazení. Silikonový materiál nedráždí pokožku, proto se s ním
často setkáte i ve zdravotnictví. A protože má silikon neporézní povrch, snadno se taky čistí. Pevný ABS je odolný
proti mechanickému poškození. Při šetrném zacházení vám proto vydrží vakuová pumpa jako nová po dlouhou dobu.

Barva

Magická černá barva ve vás probudí touhu po experimentování a splnění všech erotických fantazií.

Rozměry

Pumpu s menším nástavcem doporučujeme spíše drobnějším ženám. 

Celková délka pumpy: 50,5 cm
Vnější délka nástavce: 8,5 cm
Vnitřní délka nástavce: 6,5 cm
Vnější šířka nástavce: 6,5 cm
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Vnitřní šířka nástavce: 5 cm
Výška nástavce: 4,5 cm
Délka hadičky: 30 cm
Hmotnost: 196 g
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