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Fleshlight Go STU vagina (21,5 cm)

Údržba

Fleshlight Go STU má sice vodotěsnou úpravu, ale na její údržbu si musíte vyhradit
o trochu více času než na jiné erotické pomůcky. Po každé akci hračku vypláchněte
proudem vlažné vody a nechte ji volně uschnout. Mýdlo při čištění nepoužívejte.
Poškodilo by patentovaný materiál Superskin. Pro dokonalé vyčištění se hodí
Dezinfekce pomůcek, která důkladně a šetrně zbaví pomůcku jakýchkoli nečistot. Po
dokončení údržby nechte rukáv honítka pořádně vyschnout. Teprve pak ho vložte
zpátky do plastového obalu a uzavřete víčkem. Doporučujeme masturbátor taky
přepudrovat, aby se jeho stěny nelepily k sobě a neničily se tak, protože správná 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

Všechny milovníky vodních hrátek potěší vodotěsná úprava Fleshlight vaginy, protože
si s ní můžou zpříjemnit večerní koupel i relax ve vířivce. Při hrátkách ale dávejte pozor
na mýdlo a další sprchovou kosmetiku. Mohla by poškodit speciální Superskin materiál.

Design a tvar

Fleshlight vagina Go STU se svými kompaktními rozměry působí oproti klasickým fleshlightkám sice drobněji, ale díky
svému typickému baterkovému designu se v rodině Fleshlight neztratí. Po odšroubování víčka se můžete kochat
detailně zpracovanou vaginou, která vypadá skoro úplně stejně jako ta skutečná. Plastový obal je speciálně
uzpůsobený tak, aby se hračka dobře držela v ruce.

Materiál

Patentovaný materiál Superskin je na dotek hebký a jemný. Proto připomíná skutečnou lidskou kůži. Svým složením
se řadí mezi TPE/TPR materiály, které zákazníky potěší termoregulačními vlastnostmi. Obal z kvalitního plastu odolá
i tomu nejsilnějšímu stisku v ruce.

Barva

Plastový obal v luxusní zlaté barvě upoutá pozornost a vzbudí zvědavost. Po sundání víčka na vás vykoukne pudrově
růžový odlitek vaginy, který ihned začnete prozkoumávat prsty.

Rozměry

Odlitek vaginy v kompaktní velikosti je ideální pomůcka na cesty.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
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Délka i s obalem: 21,5 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 8,3 cm
Průměr s obalem (spodní část): 5,5 cm
Délka vaginy: 20 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 7,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 5 cm
Hmotnost s obalem: 431 g
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