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Fleshlight Kissa Sins Insatiable vagina (25 cm)

Údržba

Vagina má sice vodotěsnou úpravu, ale její údržba vás zdrží o trochu déle. Po
skvělém orgasmu ji vypláchněte proudem vlažné vody a nechte volně uschnout.
Mýdlo ani další sprchovou kosmetiku nepoužívejte. Materiál Superskin by se mohl
začít nepříjemně lepit a ztratil by svou hebkost. Dezinfekce pomůcek prokáže
pomůcce lepší službu, protože ji zbaví všech skrytých nečistot. Po úplném uschnutí
vložte vnitřní rukáv vaginy zpět do pevného obalu. Na závěr hračku přepudrujte
pudrem na fleshlightky a zašroubujte víčko. Péče o umělé vaginy, masturbátory
zajistí, aby byla vagina pořád sametově hebká.

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

Vagina má vodotěsnou úpravu, proto ji přizvěte k mokrým hrátkám do sprchy, vany
nebo vířivky. Mýdlo ale nechte na vaně. Mohli byste poškodit jemný materiál
pomůcky.

Design a tvar

Fleshlightka působí mohutnějším dojmem a svým tvarem evokuje obří baterku. Na cestu do ložnice vám sice
neposvítí, ale po odšroubování víčka objevíte smyslně tvarovaný odlitek ženské vaginy a klitorisu. Masturbátor má po
stranách výrazné drážky, díky kterým se pomůcka dobře drží v ruce a při hrátkách nevyklouzne.

Materiál

Superskin patří mezi patentované materiály značky Fleshlight a není divu, že se o své tajemství nechtějí podělit.
Evokuje totiž lidskou kůži, po nahřátí dobře vodí teplo a je prakticky k nerozeznání od ženské vaginy. Obal z pevného
plastu bezpečně chrání vnitřní rukáv pomůcky a odolá i vášnivým hrátkám.

Barva

Tělová barva honítka připomíná šťavnatou broskvičku, která rozhoří touhu v každém alfa samci.

Rozměry

Honítko má životní velikost a díky pružnému materiálu se přizpůsobí velikosti penisu.

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: 22,5 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,2 cm
Hmotnost s obalem: 605 g
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