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Fleshlight Riley Reid Utopia vagina (25 cm)

Údržba

Umělá vagina má sice vodotěsnou úpravu, ale její údržba zabere trochu více času. Po
akci vnitřní rukáv vypláchněte pod proudem čisté vody a nechte ho pořádně
vyschnout na volném vzduchu. Nepožívejte mýdlo ani jiné koupelnové přípravky,
protože byste naleptali povrch vaginy. Dezinfekce pomůcek zaručí, že bude pomůcka
dokonale čistá a nebudou se v ní množit bakterie nebo plísně. Po uschnutí vložte
vaginu zpátky do jejího pevného obalu. Na závěr použijte pudr na fleshlightky. Péče o
umělé vaginy, masturbátory zajistí, že vagina zůstane pořád příjemně hebká
na dotek.

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

Vagina má vodotěsnou úpravu, proto s ní hupsněte i do vany nebo vířivky. Sprchový
gel a mýdlo ale odložte stranou, protože přípravky na mytí těla narušují hebkost
materiálu. Kdybyste pomůcku namydlili, začala by se nepříjemně lepit.

Design a tvar

Fleshlightka působí mohutným dojmem a má tvar obří baterky. Místo žárovky na vás ale po odšroubování víčka
vykoukne odlitek vaginy a klitorisu slavné pornohvězdy Riley Reid. Pomůcka se při hrátkách dobře drží v ruce a díky
postranním vroubkům na rukojeti se s ní lehce manipuluje.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin spadá pod kategorii TPE/TPR. Vnitřní rukáv svou jemností připomíná živou vaginu, po
nahřátí skvěle vodí teplo a umí si ho udržet po delší dobu.

Barva

Tělová barva odlitku láká k pomazlení stejně jako pohled na mladou pornohvězdu Riley Reid.

Rozměry

Rozměry fleshlightky se přizpůsobí klasické velikosti penisu. Vagina působí robustním dojmem, ale zjistili jsme, že
pevný obal padne do ruky i ženám s drobnějšíma rukama, které chtějí svému partnerovi dopřát pikantní předehru.

Délka i s obalem: 25 cm
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Průměr s obalem (vrchní část): 8,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 5,5 cm
Délka vaginy: 22 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 7,7 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4 cm
Hmotnost s obalem: 625 g
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