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Fleshlight Mia Malkova LVL UP vagina (25 cm)

Údržba

I přes vodotěsnou úpravu je údržba vaginy trochu náročnější, ale není to nic, co
byste nezvládli. Po každém použití ji umyjte pod proudem vlažné vody. Nepoužívejte
mýdlo ani jiný sprchový gel nebo šampon. Materiál by se mohl začít nepříjemně lepit
a už by nebyl hebký jako dřív. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky zbaví vaginu
všech nečistot. Fleshlight vaginu Miu Malkovou pak nechte pořádně vyschnout.
Teprve potom ji můžete uložit zase do ochranného pouzdra a zašroubovat víčko. Na
závěr doporučujeme použít taky pudr. Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí, že
vagina zůstane stále hebká, jako živá.

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 voděodolné úpravě si rajcovní krásku Miu klidně přizvěte i k vodním hrátkám.
Mia koupel miluje a s chutí si ji vychutná spolu s vámi. Při vodních radovánkách ale
dejte pozor na mýdlo. Mohlo by narušit jemný povrch umělé vaginy a tím ji poškodit.

Design a tvar

Tvarově fleshlightka připomíná velkou baterku s uzávěrem na šroubování. Dobře se drží, takže nevyklouzne z ruky.
Uvnitř diskrétního pevného obalu najdete realistický odlitek vaginy Mii Malkove, který hned na první pohled vzrušeně
zježí všechny chloupky na těle.

Materiál

Hedvábně jemný materiál Superskin patří mezi TPE/TPR materiály, které dobře drží teplo. Vagina na dotek připomíná
lidskou kůži. Každé pohlazení bude stejné, jako byste hladili skutečnou Miu Malkovou.

Barva

Perleťově bílá barva obalu fleshlightky evokuje nevinnost, které ji budete chtít co nejdřív zbavit. Odlitek Mii Malkové
potěší věrným napodobením její alabastrové pleti.

Rozměry

Masturbátor Fleshlight se díky svým rozměrům hravě přizpůsobí i vyvinutějším pánům.

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: 24 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 735 g
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