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Fleshlight Autumn Falls Cream vagina (25 cm)

Údržba

Vodotěsnou Fleshlight vaginu sice jednoduše opláchnete pod tekoucí vodou, ale celá
její pečlivá údržba vám zabere trochu více času než u jiných hraček. Po každém
použití vnitřní rukáv důkladně umyjte proudem vlažné vody bez použití mýdla, které
by mohlo poškodit jemný Superskin materiál. Pak ho nechte volně uschnout.
Dezinfekce pomůcek se hodí v případě, že si chcete být jistí 100% čistotou hračky.
Nakonec, po vyschnutí, už stačí pomůcku přepudrovat, aby se její stěny nelepily
k sobě, a vrátit ji zpátky do plastového obalu. Péče o umělé vaginy, masturbátory
pomůže uchovat dlouhotrvající krásu vaší Fleshlight pomůcky.

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

Díky vodotěsné úpravě si Fleshlight vaginu pornoherečky Autumn Falls vychutnáte
taky ve sprše, vaně nebo při relaxaci ve vířivce. Jen si při hrátkách dávejte pozor na
mýdlo a ostatní sprchovou kosmetiku, která by mohla poškodit unikátní povrch
Superskin materiálu.

Design a tvar

Realistický odlitek v životní velikost je ukrytý v ikonickém baterkovém obalu. Po odšroubování víčka na vás vykoukne
krásně tvarovaná a detailně zpracovaná vagina s vystouplým podpisem Autumn Falls na pravé dolní straně. Umělá
vagina se dobře drží oběma i jednou rukou. Zapojíte ji proto třeba i do hrátek s partnerkou a při předehře si tak
vyzkoušíte švédskou trojku.

Materiál

Na dotek jemný a hebký materiál Superskin připomíná lidskou kůži. Jeho složení představuje směs TPE/TPR materiálů,
které se umí rychle ohřát na teplotu lidského těla. Kvalitní, plastový obal odolá i těm nejsilnějším stiskům ruky nebo
divokým přírazům.

Barva

Perleťově bílý obal v sobě schovává kávově hnědý odlitek latinskoamerické pornoherečky Autumn Falls. Její mladá a
šťavnatá broskvička vás vyzve k prozkoumávání jazykem, prsty i penisem.

Rozměry

Realistický odlitek v životní velikosti slavné Autumn Falls vzruší každého fanouška a vejde se do do každého
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cestovního kufru.

Celková délka obalu: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní část): 6 cm
Celková délka vaginy: 22,5 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,2 cm
Hmotnost s obalem: 690 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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