
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

Fleshlight Maitland Ward Tight Chicks anální
masturbátor (25 cm)

Údržba

Fleshlightka má vodotěsnou úpravu, ale nad její údržbou strávíte trochu více času,
než jste zvyklí. Po akci vnitřní rukáv vymyjte proudem čisté vody a nechte ho dobře
uschnout na volném vzduchu. Nepoužívejte mýdlo, ani jiné čisticí prostředky, protože
byste narušili jemnou strukturu materiálu Superskin. Dezinfekce pomůcek zbaví
hračku všech nechtěných nečistot. Vnitřní rukáv uložte zpátky do pevného obalu až
po jeho úplném uschnutí, aby se nezapařil. Na závěr odlitek análku přepudrujte. Péče
o umělé vaginy, masturbátory zajistí, že honítko zůstane pořád hebké.

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

Fleshlightka je vodotěsná, proto s ní můžete řádit ve sprchovém koutu a splnit si i ty
nejdivočejší fantazie. Sprchový gel ale nechte ve skříňce, narušil by totiž povrch
pomůcky.

Design a tvar

Pomůcka působí masivnějším dojmem a má typický tvar obří baterky se šroubovacím víčkem, pod kterým se
diskrétně ukrývá propracovaný odlitek zadečku v životní velikosti. Hračka se dobře drží v ruce a postranní vroubky na
rukojeti zabraňují vyklouznutí.

Materiál

Materiál Superskin spadá do kategorie TPE/TPR a výrobce Fleshlight nikomu neprozradil jeho originální složení.
Skvělou pružnost a hebkost vnitřního rukávu si vychutnáte ve všech polohách.

Barva

Perleťově bílý obal evokuje čistotu a skvěle ladí k tělové barvě odlitku i alabastrové pleti slavné Maitland Ward.

Rozměry

Odlitek análního masturbátoru díky svým rozměrům uspokojí i obdařenější pány s velkým penisem.

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
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Průměr s obalem (spodní část): 6 cm
Délka rukávu: 22 cm
Průměr (vrchní část): 8,5 cm
Průměr (spodní část): 4,2 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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