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Fleshlight Eva Lovia Sugar vagina (25 cm)

Údržba

I když je umělá vagina vodotěsná, tak její údržba zabere trochu víc času. Po každém
použití ji důkladně vymyjte čistou vodou. Výrobce varuje před použitím mýdla, které
by mohlo poškodit povrch honítka. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění
k dokonalosti, protože zabrání invazi nezvaných hostů. Nakonec stačí nechat odlitek
pořádně uschnout a vrátit ho do plastového obalu. Nikdy neuzavírejte umělou vaginu
dřív, než proschne. Vlhké prostředí vytváří ideální podmínky pro plísně. Nakonec se
ještě hodí vaginu přepudrovat, aby nelepila, protože jen pravidelná Péče o umělé
vaginy, masturbátory zajistí jejich dlouhou 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

Jako všechny Fleshlight vaginy, i tento Evin odlitek je plně vodotěsný. Můžete s ním
proto řádit ve vaně, sprše i v bazénu. Ostatně i Eva si to ve svých videích tu a tam
ráda rozdá v bazénu.

Design a tvar

Ikonický tvar baterky je poznávacím znamením značky Fleshlight. Díky němu umělá vagina v plastovém obalu působí
trochu robustně. Po sundání víčka na vás vykoukne buclatý odlitek pornoherečky Evy Lovii, který zdobí i její
vlastnoruční podpis. Do ruky je umělá vagina sice trochu těžší, ale díky vroubkům na obale se dobře drží.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin, který spadá pod TPE/TPR, věrohodně napodobuje lidskou kůži. Na dotek je sametově
hebký a jemný. Po nahřátí rychle přijme požadovanou teplotu. Masturbace s fleshlightkou díky tomu skvěle imituje
sex se skutečnou ženou.

Barva

Světle béžová vagina věrohodně zachycuje odstín pleti pornoherečky Evy Lovii. Její nenápadný, perleťově bílý obal
působí nevinně. Necháte se strhnout příbojem vzrušení a s chutí se pustíte do experimentování.

Rozměry

Díky svým rozměrům fleshlightka nabízí čtyřzónovou strukturu, která uspokojí jak průměrně obdařené muže, tak
i všechny alfa samce s nadprůměrně velkou chloubou.

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): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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