NÁVOD
Fleshlight Jessica Drake Heavenly vagina
Údržba
Údržba se zpočátku může zdát složitější, ale nic není tak složité, jak vypadá. Věnujte trochu
péče umytí kanálků, zabere to jenom pár minut. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu
k dokonalosti. Budete tak mít jistotu, že je vagina čistá a nezplesniví vám. Po umytí nechte
vaginu bez obalu pořádně uschnout a po vyschnutí ji napudrujte, aby nelepila. Péče o
umělé vaginy, masturbátory zajistí, aby si vagina zachovala svoji hebkost a jemnost.
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
Fleshlight svým tvarem připomíná obří baterku, takže se trošku hůř drží, obzvlášť pokud ji
má v ruce žena. Po odšroubování víčka už uvidíte samotný skvost Jessicy Drake. Vagina je
pěkně baculatá a kulatá. Z buchtičky lehce ční silikonový podpis Jessicy Drake.

Materiál
Superskin, který spadá pod TPE/TPR, patří mezi luxusní materiály. Ne nadarmo si ho
společnost Fleshlight nechala patentovat. Na dotek je hebký a měkký, proto nám tolik
připomíná reálnou lidskou kůži.

Barva
Tělo Fleshlightky je perleťově bílé. Působí na nás elegantně a čistě. Samotná vagina má tělovou, narůžovělou barvu.
Jako opravdová žena…

Rozměry
Na první pohled vypadají Fleshlightky trochu velce. Ale věřte, že při manipulaci velikost naopak oceníte. Navíc
Fleshlight myslí na vyvinutější muže, kteří nebudou mít se svou délkou problém naplno se odvázat.
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

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoct?
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

