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Fleshlight Brandi Love Heartthrob vagina (25 cm)

Údržba

Fleshlight vaginy ještě nejsou samočistící, proto bude tahle kráska potřebovat vaši
pomoc při očistě. Stačí, když ji po každém použití pečlivě umyjete proudem vody.
Nesmíte však použít mýdlo! Poškodilo by superskin materiál, ze kterého se Brandi
vyrábí. Nezapomeňte, že Dezinfekce a péče o erotické pomůcky je důležitá z toho
důvodu, že vám zajistí 100% ochranu před všemi fujtajbly, které by chtěly rajtovat na
vagině spolu s vámi. Nezavírejte vaginu do obalu dřív, než bude naprosto
suchá. Vlhko a nedostatek kyslíku totiž prospívá plísním, které na svojí pornohvězdě
nechcete. Nakonec doporučujeme vaginu přepudrovat. Díky pudru si vagina zachová
své realistické zpracování.

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. 

Design a tvar

Obal vaginy ve tvaru baterky patří k charakteristickým znamením značky Fleshlight.
Díky tomu ale vypadá pomůcka nenápadně a vkusně. Po odšroubování víčka se vám
naskytne pohled na precizně vypracovanou vaginu podle odlitku Brandi Love. Její
realistické ztvárnění je dechberoucí.

Materiál

Jemný, pružný a na dotek hebký materiál Superskin vás dostane na kolena. Superskin je patentovaný materiál od
Fleshlight. Přestože patří mezi TPE/TPR, když zavřete oči, nebudete pochybovat, že se dotýkáte skutečné Brandi.

Barva

Perleťově bílý obal vypadá elegantně a nenápadně, ale vám rozbuší srdce na 120 tepů za minutu, protože budete
vědět, co v sobě ukrývá.

Rozměry

Všechny fleshligtky vypadají na první pohled robustně, ale až do ní proniknete svou mužskou chloubou, budete rádi
za její rozměry.

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
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Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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