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Fleshlight Lisa Ann Barracuda vagina

Údržba

Stejně jako ostatní Fleshlight vaginy i tahle potřebuje pečlivější údržbu.
S trochou cviku a šikovnosti ji budeme mít hotovou během pár minut. Stačí,
když po každém použití vaginu důkladně umyjete proudem vody. Nesmíte však
použít mýdlo! Poškodilo by jemný materiál, ze kterého je Lisa vyrobená.
Nezapomeňte, že Dezinfekce a péče o erotické pomůcky je důležitá a
nezbytná, protože vám zajistí 100% ochranu před všemi fujtajbly, které by se
chtěly na fleshlightce uchytit. Baterku s vaginou uvnitř můžete zavřít a
zašroubovat až ve chvíli, kdy bude úplně suchá. Vlhko a nedostatek kyslíku
totiž prospívá plísním, které by rozežraly vaginu na padrť. Nakonec
doporučujeme vaginu pravidelně pudrovat. Nebude se vám tak její materiál
slepovat k sobě.

Design a tvar

Design vaginy ve tvaru baterky je poznávacím znamenám značky Fleshlight. Na první pohled tak pomůcka vypadá
nenápadně a nevinně. Po odšroubování víčka už vidíte realisticky zpracovanou umělou vaginu podle reálného odlitku
Lisy Ann.

Materiál

Na dotek jemný, hebký a pružný materiál Superskin vám podlomí kolena. Superskin je patentovaný Fleshlight
materiál, který spadá pod TPE/TPR. Budete mít pocit, že se dotýkáte skutečné ženy.

Barva

Perleťově bílý obal působí nevinně, ale vám rozpumpuje krev na těch správných místech. Protože jen vy víte, že
velká, bílá baterka v sobě střeží šťavnatou broskvičku, která dychtivě čeká na další rodeo.

Rozměry

Nenechte se zmást na první pohled robustním dojmem z fleshlightky. Protože až do ni proniknete svou chloubou,
budete rádi, že je velká.

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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