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Fleshlight Fleshjack Colby Keller anální masturbátor

Údržba

Na údržbu vodotěsného masturbátoru si musíte najít chvilku 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 se hodí v případě, kdy chcete dosáhnout absolutní čistoty
pomůcky. Po vyschnutí masturbátor přepudrujte, abyste zabránili tomu, že se stěny
rukávu slepí k sobě. Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží krásu jakékoliv
Fleshlight pomůcky. Nakonec už stačí vrátit hračku do plastového obalu a schovat ji do
skříně před pohledy zvědavců.

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 Colby Kellera má vodotěsnou úpravu. Můžete s ním řádit proto ve vaně
nebo ve sprše. Jen při hrátkách dávejte pozor, aby masturbátor nepřišel do kontaktu
s mýdlem, sprchovými gely nebo jinou kosmetikou, která by mohla poškodit speciální
Superskin materiál.

Design a tvar

Nenápadný perleťově modrý obal, který vypadá jako baterka, v sobě schovává precizně zpracovaný anální odlitek
pornoherce Colby Kellera. Detailně vypracované vrásky spolu s životní velikostí a unikátní čtyřzónovou vnitřní
strukturou umocní realistické zážitky z hrátek a vynesou muže do slastného nebe. Celkově se hračka dobře drží
v ruce.

Materiál

Na dotek hebký a pružný Superskin materiál, který se vyrábí ze speciální směsi TPE/TPR, připomíná pravou lidskou
kůži. Jeho pevný obal se vyrábí z odolného plastu, který vydrží i silný, orgasmický stisk v ruce.

Barva

Světle béžový odlitek v perleťově modrém obalu vás vybídne k nespoutaným hrátkám o samotě i v páru.

Rozměry

Realistický odlitek v životní velikosti se dobře drží v ruce a schováte ho třeba do skříně.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
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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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