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Fleshlight Abella Danger Danger vagina (25 cm)

Údržba

Údržba umělé vaginy vás trochu zdrží, ale není to nic, co byste nezvládli. Po hrátkách
vnitřní rukáv pečlivě vypláchněte čistou vodou a nechte ho dobře uschnout.
Nepoužívejte mýdlo ani sprchovou kosmetiku, protože by se jemný materiál
Superskin mohl začít nepříjemně lepit. Naopak Dezinfekce pomůcek zbaví hračku
všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Než suchou vaginu
vrátíte zpátky do jejího pevného obalu, doporučujeme ji na závěr přepudrovat. Péče
o umělé vaginy, masturbátory zajistí, že bude masturbátor pořád hebký a vláčný.

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

Pokud si rádi užíváte orgasmus ve sprše, vaně nebo třeba vířivce, vodotěsná umělá
vagina vám oblíbený rituál ještě více zpříjemní. Mýdlo a ostatní sprchovou kosmetiku
ale nechte na vaně, protože by mohly poničit jemný materiál Superskin.

Design a tvar

Fleshlightka působí mohutným dojmem a svým tvarem evokuje obří baterku. Pánové si ji proto můžou vystavit i ve
své dílně a jejich tajemství neodhalí ani zvědavý soused. Vnitřní rukáv s odlitkem vaginy a klitorisu Abelly Danger se
diskrétně ukrývá pod šroubovacím víčkem. Obal masturbátoru má po stranách ergonomické vroubky, díky kterým se
pomůcka dobře drží v ruce.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin spadá do kategorie TPE/TPR pomůcek a omotá si vás kolem prstu už po prvním
pohlazení. Vnitřní rukáv masturbátoru se rychle přizpůsobí teplotě lidského těla a umí si ho udržet po delší dobu. Obal
z pevného ABS plastu odolá i silnému stisku.

Barva

Realistická tělová barva odlitku, zahalená do perleťové bílého obalu, v mužích probudí zvířecí touhu po uspokojení.

Rozměry

Odlitek v životní velikosti působí robustním dojmem, ale schováte ho do každého batohu nebo větší tašky.

Délka i s obalem: 25 cm
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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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