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Fleshlight Maitland Ward vagina (25 cm)

Údržba

Umělá vagina je sice vodotěsná, ale její údržba vám zabere při čištění trochu více
času než jiné pomůcky. Po každé akci ji vypláchněte proudem vlažné vody a nechte
volně uschnout. Mýdlo nepoužívejte. Mohlo by poškodit patentovaný materiál
Superskin. Dezinfekce pomůcek šetrně zbaví pomůcku všech nečistot, kterých byste
si na první pohled možná ani nevšimli. Po dokončení údržby nechte rukáv vyschnout.
Teprve pak ho vložte zpátky do plastového obalu a uzavřete víčkem. Doporučujeme
masturbátor taky přepudrovat, aby se jeho stěny nelepily k sobě, protože jen Péče o
umělé vaginy, masturbátory prodlouží krásu vaší fleshlightky.

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 si můžete přizvat umělou vaginu i do vany. Večerní
relax v horké vodě se pak rázem promění v pekelně žhavou lázeň. Jen dávejte pozor
na mýdlo a sprchové gely. Mohly by poškodit jemný materiál pomůcky.

Design a tvar

Fleshlight vagina ve svém baterkovém obalu vypadá sice mohutně, ale zase se díky tomu parádně drží a zvládne
uspokojit i nadprůměrně obdařené muže, kteří do ní vklouznou až po kořen penisu. Detailně zpracovaný odlitek
vaginy pornoherečky Maitland Ward vyzývá k polaskání.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin je na dotek hebký jako lidská kůže. Řadí se sice mezi TPE/TPR materiály, ale podle
jeho jemného povrchu to nepoznáte. Hladký, přesto odolný a pevný plastový obal zvládne i tvrdé přirážení.

Barva

Perleťově bílý obal v sobě schovává světle béžový odlitek vaginy, který vás vyzve k sexuálním hrátkám.

Rozměry

Odlitek vaginy v životní velikosti uspokojí i nadprůměrně obdařené pány.

Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

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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