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Fleshlight Jenna Haze Obsession vagina (25 cm)

Údržba

I přes vodotěsné provedení je údržba trochu náročnější. Ale s trochou šikovnosti ji
hravě zvládnete. Stačí umělou vaginu po každé akci důkladně propláchnout vodou a
vysušit. Mýdlo nepoužívejte. Poškodilo by speciální materiál honítka. O naprostou
čistotu se postará Dezinfekce pomůcek. Protože právě ona zabrání tvorbě plísní a
bakterií. Péče o umělé vaginy, masturbátory je nesmírně důležitá. Proto
nezapomeňte svou vaginu pravidelně pudrovat, aby nelepila a byla stále jako živá.

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

Všechny Fleshlight vaginy jsou 100% voděodolné stejně jako Jenna Haze, takže si s ní
užijte vodní hrátky ve sprše, ve vaně, relax ve vířivce nebo dovádění v bazénu.

Design a tvar

Celá série Fleshlight Girls má stejný, originální a nenápadný design. Tvar
masturbátoru je pro Fleshlight typický. Vypadá jako obrovská baterka. Zpočátku se
díky své velikosti trošku hůř drží, ale zvyknete si. Odlitek vaginy vypadá
propracovaně. Líbí se nám taky podpis samotné Jenny Haze, který zdobí každou
fleshlightku.

Materiál

Díky kvalitnímu materiálu Superskin, který je směsí TPE/TPR materiálů, budete neustále hladit a mačkat jemný a
hebký povrch vaginy. Zároveň si díky němu umělá vagina udržuje svou pružnost a odolnost, takže si s ní vychutnáte
i divoké hrátky.

Barva

Obal vaginy v perleťově bílé barvě zabrnká na vaši něžnou stránku. Po odšroubování víčka vám ale rozpumpuje krev
v žilách baculatá broskvička v tělové barvě.

Rozměry

Fleshlight myslí i na ty nejvyvinutější muže, proto je umělá vagina trochu větších rozměrů.

Délka i s obalem: 25 cm
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Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní část): 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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