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Fleshlight Eva Lovia Spice anální masturbátor (25 cm)

Údržba

Fleshlight anální masturbátor vyžaduje jemnou péči. Uděláte nejlíp, když ho po
každém použití pečlivě opláchnete vodou. Nepoužívejte mýdlo. Mohlo by poškodit
materiál, který by tak ztratil své realistické vlastnosti. Dezinfekce a péče o erotické
pomůcky dovede vaši péči o pomůcku k dokonalosti, protože si díky ní budete jistí, že
je hračka čistá. Neuzavírejte prdelku do obalu dřív než bude úplně suchá. Vlhko a
nedostatek kyslíku prospívá plísním, které by si na masturbátoru s chutí smsly.
Nakonec doporučujeme zadeček přepudrovat. Díky pudru zůstane pořád jako nová.

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. 

Design a tvar

Mastubátor má tvar velké, robustní baterky. Díky tomu vypadá na první pohled
docela nenápadně a zvědavci, kteří se vám budou hrabat ve skříni, ji tak možná
přejdou bez většího zájmu.

Materiál

Prvotřídní patentovaný materiál Superskin, který patří k TPE/TPR materiálům, budete chtít neustále hladit. Na dotek
je jemný a hebký stejně jako pravá lidská kůže.

Barva

Bílá barva na odráží perleťové fialové odlesky. Při každém pohledu na bílou barvu se vám rozbuší srdce a všechna
krev se vám nahrne do rozkroku.

Rozměry

Fleshlight masturbátor vypadá robustně, ale ve skutečnosti jsou její rozměry tak akorát.

Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 6 cm
Délka vaginy: 22 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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