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Fleshlight Fleshjack Levi Karter anální masturbátor

Údržba

Údržba vodotěsného masturbátoru Fleshlight vám zabere trochu času navíc. Před i po
každém použití hračku důkladně vypláchněte proudem vlažné vody bez použití mýdla,
které by mohlo poškodit jemný Superskin materiál. Pak nechte anální odlitek uschnout.
Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcky i mikroskopických nečistot, kterých byste si na
první pohled nevšimli. Po vyschnutí masturbátor přepudrujte, zabáníte tak tomu, aby se
stěny rukávu slepily k sobě. Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží životnost
i krásu vaší hračky. Nakonec už stačí vrátit anální odlitek do plastového obalu a schovat
ho do skříně.

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

Anální odlitek Levi Kartera má vodotěsnou úpravu. Vezměte si ho proto s sebou do
koupelny a dopřejte si uvolňující vodní lázeň, zakončenou orgasmickým zemětřesením.
Jen při hrátkách dejte pozor, aby masturbátor nepřišel do kontaktu s mýdlem,
sprchovými gely nebo jinou kosmetikou, která by mohla poškodit jemný Superskin
materiál.

Design a tvar

Moderní, perleťově modrý obal ve tvaru baterky se dobře drží v ruce a působí nenápadně. Po odšroubování víčka na
vás vykoukne krásně růžový a detailně zpracovaný análek pornoherce Levi Kartera. V kombinaci s intenzivní
čtyřzónovou strukturou se pánové můžou těšit na dech beroucí zážitky.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin svým složením spadá do kategorie TPE/TPR pomůcek. Jeho sametově hebký povrch
v kombinaci s elastickými a termoregulačními vlastnostmi připomínají skutečné lidské tělo. Pevný, baterkový obal
z plastu zvládne i divočinu.

Barva

Narůžovělý anální odlitek v perleťově modrém obalu působí vyzývavě. Budete mít chuť ho prozkoumat prsty, jazykem
a nakonec i penisem.

Rozměry

Realistický odlitek v životní velikosti se dobře drží v ruce a schováte ho pod postel nebo do skříně.
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Celková délka obalu: 25,5 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní část): 6,5 cm
Použitelná délka masturbátoru: 20 cm
Průměr masturbátoru (vrchní část): 8,5 cm
Průměr masturbátoru (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 640 g
Hmotnost bez obalu: 440 g
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