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Fleshlight Janice Griffith Eden vagina (25 cm)

Údržba

I když má fleshlightka vodotěsnou úpravu, její údržba vás zdrží o něco déle. Není to
ale nic, co byste nezvládli. Po akci vnitřní rukáv důkladně omyjte teplou vodou bez
mýdla, protože mýdlo poškozuje jemnou strukturu materiálu Superskin, který by se
začal nepříjemně lepit. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti. Vaginu
vložte zpátky do jejího pevného obalu až po úplném uschnutí. Vlhko prospívá plísním
a to nechceme. Na závěr fleshlightku přepudrujte a zašroubujte víčko. Péče o umělé
vaginy, masturbátory zaručí hebkost vaginy a prodlouží její životnost.

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, takže ji s sebou vezměte do vany nebo vířivky a užijte
si vodní hrátky jako se skutečnou ženou. Mýdlo nebo šampon ale nechte na vaně.
Jemný materiál by se mohl začít nepříjemně lepit.

Design a tvar

Masturbátor Fleshlight svým tvarem připomíná obří baterku. Po odšroubování víčka na vás vykoukne realistický
odlitek vaginy slavné pornoherečky i s jejím podpisem. Výrobce erotickou pomůcku úspěšně maskuje do pevného
nenápadného obalu. Díky postranním vroubkům na rukojeti se i přes větší rozměry hračka dobře drží v ruce.

Materiál

Hebký Superskin patří k patentovaným materiálům firmy Fleshlight. Spadá pod kategorii TPE/TPR a svou hebkostí a
měkkostí věrně napodobuje lidskou kůži. Díky parádním vlastnostem se s vaginou budete chtít neustále mazlit.

Barva

Něžná perleťově bílá barva evokuje romantiku. Uvnitř obalu se ale můžete těšit na rajcovní mulatku v celé své
kráse, která dá pánům pořádně zabrat.

Rozměry

Fleshlightka na první pohled působí mohutným dojmem. Ale zdání klame, protože masturbátor parádně padne do
ruky a své místo si najde i v menším kufru nebo tašce.

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 cm
Hmotnost s obalem: 636 g
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