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Fleshlight Fleshjack Brent Corrigan anální masturbátor

Údržba

Umýt vodotěsný odlitek análku Brenta Corrigana vám zabere trochu více času, než
u jiných pomůcek. Po každém použití hračku pečlivě vypláchněte proudem vlažné vody
bez použití mýdla, které by poškodilo jemný Superskin materiál. Pak nechte masturbátor
volně uschnout. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění ke 100% čistotě. A až pomůcka
vyschne, přepudrujte ji, aby se stěny rukávu nelepily k sobě, a vraťte hračku do
plastového obalu. Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží krásu análního odlitku.

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

Fleshlight masturbátor je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do vany a vychutnejte
si relaxační koupel s kapkou slastného vzrušení. Jen při koupání dávejte pozor, aby
hračka nepřišla do kontaktu s mýdlem, sprchovými gely nebo jinou kosmetikou, která by
mohla poškodit speciální Superskin materiál.

Design a tvar

Na první pohled celkem nenápadná, modrá baterka v sobě schovává měkký, realistický odlitek análku slavného
pornoherce Brenta Corrigana. Líbí se nám moderní provedení pomůcky spolu s jejím ergonomickým tvarováním.
Hračka se proto dobře drží v ruce a usnadňuje manipulaci.

Materiál

Na dotek hebký a elastický Superskin, který se vyrábí ze směsi TPE/TPR materiálů, připomíná skutečnou lidskou kůži.
Při hrátkách oceníte taky jeho termoregulační vlastnosti, díky kterým se rychle zahřeje na teplotu lidského těla.
Ikonický baterkový obal se vyrábí z pevného plastu, který odolá i divokým přírazům a pevnému sevření v ruce.

Barva

Světle béžový, jemně narůžovělý odlitek v perleťově modrém obalu přímo vybízí k prozkoumání měkkého análku.

Rozměry

Realistický odlitek v životní velikosti se dobře drží v ruce a schováte ho pod postel nebo do skříně.

Celková délka obalu: 25,5 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
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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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