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Fleshlight Nicole Aniston Fit vagina (25 cm)

Údržba

Fleshlight vagina Nicole Aniston vyžaduje jemnou péči, která ji bude rozmazlovat a
hýčkat její jemný materiál, ze kterého se vyrábí. Proto ji po každém použití pečlivě
umyjte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte mýdlo. Poškozuje materiál Superskin, který
pak ztrácí své specifické vlastnosti. Dezinfekce pomůcek na závěr každého čištění
vám zaručí, že bude fleshlightka naprosto čistá. Nezavírejte však vaginu do obalu
dřív, než úplně vyschne. Vlhko a nedostatek kyslíku prospívá plísním, které by se
s chutí zabydlely ve vaší pornolásce. Nakonec doporučujeme vaginu přepudrovat,
protože pravidelná Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží životnost
masturbátoru.

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

Umělá vagina je plně vodotěsná. Můžete si s ní proto vychutnat relax ve vířivce nebo
ranní sprchování. Jen dejte pozor, aby nepřišla do styku s mýdlem, které by poškodilo
její jemný materiál.

Design a tvar

Pro značku Fleshlight je charakteristický obal vaginy ve tvaru velké baterky. Od výrobce je to jasný tah na branku,
protože jsou jeho masturbátory elegantní, nenápadné a specifické. A tím pádem i žádané. Realistické zpracování
vaginy působí věrohodně. Do materiálu se podařilo zanést i jemnou strukturu kůže.

Materiál

Příjemný Superskin, který patří mezi TPE/TPR materiály, působí na dotek jako pravá lidská kůže. Probudí ve vás chuť
se s vaginou pomazlit.

Barva

Bílá barva obalu s perleťovými odlesky vám napumpuje všechnu krev do rozkroku, protože víte, že se pod ním
schovává šťavnatý odlitek v meruňkovém odstínu.

Rozměry

Fleshlightky vypadají trochu robustněji než jiné umělé vaginy. Díky svým větším rozměrům ale uspokojí i muže
s nadprůměrně velkým penisem.

Délka i s obalem: 25 cm
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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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