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Fleshlight Vina Sky Exotica Signature vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vodotěsného masturbátoru vás trochu zdrží, ale není to nic, co byste
nezvládli. Po akci rukáv důkladně vypláchněte teplou vodou a nechte ho dobře
uschnout na volném vzduchu. Při mytí nepoužívejte mýdlo, protože by poničilo jemný
materiál Superskin. Dezinfekce pomůcek bude lepší volbou, protože zbaví umělou
vaginu všech nečistot. Rukáv uložte zpátky do pevného obalu až po jeho úplném
uschnutí, aby se nemohl zapařit. Ještě než zašroubujete víčko, doporučujeme odlitek
napudrovat. Péče o umělé vaginy, masturbátory zabraňuje jeho slepení a zanechává
masturbátor na dotek hebký jako před prvním použitím.

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

Fleshlightka má vodotěsnou úpravu, proto jí pánové můžou dát pořádně do těla ve
sprchovém koutě nebo privátní vířivce ve wellness hotelu.

Design a tvar

Umělá vagina má design připomínající obří baterku, který je typický pro všechny Fleshlight vaginy. Masturbátor
působí mohutným dojmem, ale jeho ergonomicky tvarovaná rukojeť s postranními vroubky se dobře drží v ruce. Pod
šroubovacím víčkem najdete realistický odlitek s vlastnoručním podpisem pornostar Viny Sky.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin spadající do kategorie TPE/TPR, vás nadchne svou úžasnou pružností a jemností.
Dokáže se rychle přizpůsobit teplotě lidského těla, proto jsou hrátky s umělou vaginou vždy nezapomenutelný
zážitek. Obal masturbátoru se vyrábí z pevného ABS plastu, který odolá silnému stisku mužské ruky.

Barva

Něžná smetanová barva obalu diskrétně zahaluje tělový odstín odlitku připomínající opálenou kůži Viny Sky. Při
hrátkách se v mysli přenesete do exotických krajin.

Rozměry

Umělé vaginy Fleshlight řadíme s ohledem na jejich robustnější rozměry k velkým pomůckám. Do batohu nebo kufru
se ale hravě vejde.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz
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Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní část): 6 cm
Délka vaginy: 22 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 690 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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