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Fleshlight Emily Willis Squirt vagina (25 cm)

Údržba

Umělá vagina má sice vodotěsnou úpravu, ale její údržba vám zabere trochu času
navíc. Po každé akci ji vypláchněte proudem vlažné vody a nechte volně uschnout.
Mýdlo pro její čištění nepoužívejte. Mohlo by poškodit patentovaný materiál
Superskin. Dezinfekce pomůcek šetrně zbaví pomůcku všech nečistot, takže bude
perfektně připravená pro další použití. Po dokončení údržby nechte honítko
vyschnout. Teprve pak ho vložte zpátky do plastového obalu a uzavřete víčkem.
Doporučujeme masturbátor pravidelně pudrovat, aby nedocházelo k jeho slepování.
Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží životnost pomůcky.

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

Díky vodotěsnému provedení můžete řádit s umělou vaginou i ve vaně. Ale dávejte
pozor na mýdlo, které by poškodilo její jemný materiál.

Design a tvar

Fleshlightka působí na první dojem trochu mohutně a připomíná baterku. Po odšroubování víčka uvidíte krásně
tvarovaný odlitek klitorisu a vaginy Emily Willis. Celkově se pomůcka díky svému tvaru dobře drží v ruce, takže se
s ní při hrátkách snadno manipuluje.

Materiál

Unikátní materiál Superskin si zamilujete. Patří sice mezi klasické TPE/TPR materiály, ale jeho jemný povrch a
termoregulační vlastnosti připomínají opravdovou lidskou kůži. Plastový obal je na dotek hladký a pevný. Připravený
čelit silnému, orgasmickému sevření v dlani.

Barva

Perleťově bílý obal v sobě schovává meruňkově šťavnatou vaginu, která touží po laskání.

Rozměry

Odlitek vaginy v životní velikosti zvládne potěšit i nadprůměrně obdařené pány.

Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
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Průměr s obalem (spodní část): 6 cm
Délka vaginy: 22,5 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,2 cm
Hmotnost s obalem: 690 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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