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Fleshlight Go Pink Lady Surge vagina (21,5 cm)

Údržba

Fleshlight vagina má sice vodotěsnou úpravu, ale její údržba vás maličko zdrží. Po
akci rukáv vyjměte z pevného obalu, opláchněte ho pod proudem vlažné vody a
nechte dobře uschnout na volném vzduchu. Nepoužívejte mýdlo, ani jiné koupelnové
přípravky, protože byste narušili jemný povrch vaginy. Dezinfekce pomůcek dotáhne
očistu do konce. Na závěr fleshlightku přepudrujte pudrem a zašroubujte víčko. Péče
o umělé vaginy, masturbátory se postará o to, aby byla vagina pořád hebká a
vláčná.

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

Vodotěsná úprava se parádně hodí pro požitkáře, kteří si rádi dopřávají orgasmus ve
sprše nebo vaně plné vody. Dávejte si ale pozor, abyste vaginu nenamydlili, začala
by se nepříjemně lepit.

Design a tvar

Fleshlight vagina Go Pink Lady Surge má typický tvar baterky, ale působí drobnějším dojmem než klasické modely
fleshlightek. Pod šroubovacím víčkem najdete odlitek ženské vaginy s klitorisem a stydkými pysky. Rukojeť pomůcky
se díky postranním drážkám dobře drží v ruce.

Materiál

Výrobce Fleshlight si patentovaný materiál Superskin střeží jako oko v hlavě a není se co divit. Svou jemností věrně
napodobuje lidskou pokožku. Proto se každý příraz do vaginy promění v nezapomenutelný zážitek.

Barva

Pevné pouzdro v havraní barvě skvěle kontrastuje odlitku v tělovém odstínu, který láká k pomazlení i divoké jízdě.

Rozměry

Rozměry vaginy potěší pány se standartní velikostí penisu.

Délka i s obalem: 21,5 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 8,3 cm
Průměr s obalem (spodní část): 5,5 cm
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Délka vaginy: 20 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 7,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 5 cm
Hmotnost s obalem: 431 g

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

