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Fleshlight Ella Hughes Candy vagina

Údržba

Vodotěsné Fleshlight vaginy jsou tak trochu jako skutečné ženy. Vyžadují jemnou péči a
spoustu něhy. Proto po každé akci vaginu opláchněte proudem vlažné vody bez použití
mýdla, které by poškodilo její unikátní povrch. Po osprchování přichází na řadu Dezinfekce
pomůcek, která vás zbaví i mikroskopických nečistot. Před uložením vaginy zpátky do
obalu ji nechte pořádně vyschnout. Protože když to neuděláte a uložíte fleshlightku do
pouzdra vlhkou, objevíte v ní pak nový, mechově zelený život. Na závěr doporučujeme
použít ještě pudr, díky kterému nebude vagina lepkavá, protože Péče o umělé vaginy,
masturbátory je u speciálních materiálů honítek důležitá.

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 odlitek Elly Hughes je vodotěsný. Takže na nic nečekejte a zpříjemněte si s ním
ranní sprchu i večerní relax ve vaně. Ale dejte pozor, abyste umělou vaginu omylem
nenamydlili, protože mýdlo poškozuje jemný povrch pomůcky.

Design a tvar

Na první pohled velké, ale designově nenápadné honítko přiláká pozornost. Profláknutý baterkový design, který se
skvěle drží i v jedné pánské tlapě, si zamilujete. Po odšroubování mohutného víčka uvidíte šťavnatou, do detailu
věrohodně zpracovanou, broskvičku Elly Hughes s jejím vlastnoručním podpisem.

Materiál

Použitý Superskin materiál si výrobce Fleshlight nechal patentovat a my se tomu vůbec nedivíme. Na dotek hebký
povrch připomíná jemnou ženskou pokožku. A díky svému složení, které se pohybuje na pomezí TPE/TPR materiálů,
dokáže rychle přijmout okolní teplotu. Proto můžete fleshlightku nahřát pod proudem teplé vody a umocnit tak
zážitky z masturbace.

Barva

Po otevření nevinně bílého obalu najdete vaginu, která vám svou barvou bude připomínat čerstvě utrženou,
šťavnatou broskvičku.

Rozměry

Každá fleshlightka má trochu robustnější rozměry, díky kterým si poradí i s nadprůměrně obdařenými alfa samci.
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: 735 g
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