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Fleshlight Alexis Texas Outlaw vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vodotěsné vaginy vás trochu zdrží, ale není to nic, co byste nezvládli. Po
každém orgasmickém zážitku vnitřní rukáv vypláchněte čistou vodou a nechte ho
volně uschnout. K očistě hračky nepoužívejte mýdlo, protože poškozuje jemný
Superskin materiál. Dezinfekce pomůcek zbaví vaginu všech nečistot a dotáhne
údržbu do konce. Rukáv uložte do pevného obalu, až když je úplně suchý. Na závěr
doporučujeme vaginu přepudrovat. Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí, že
vaše hračka zůstane hebká a vláčná po dlouhou dobu.

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 má vodotěsnou úpravu, proto ji přizvěte i ke svým vodním hrátkám a
vychutnejte si orgasmus ve sprše, vaně nebo vířivce. Mýdlo i mycí kosmetiku ale
nechte na vaně. Rukáv vaginy by se začal nepříjemně lepit.

Design a tvar

Fleshlightka působí masivním dojmem a má robustnější tělo. Pod pevným obalem se šroubovacím víčkem evokujícím
obří baterku najdete realistický odlitek klitorisu Alexis Texas. Pomůcka se dobře drží v ruce a díky postranním
vroubkům pánům při masturbaci nevypadne z ruky.

Materiál

Kvalitní TPE/TPR materiál Superskin si muže omotá kolem prstu svou hebkostí a jemností. Vnitřní rukáv vaginy se
rychle zahřeje na teplotu lidského těla a překvapí vás taky jeho pružnost. Obal z pevného ABS plastu odolá prudkému
přirážení i pevnému stisku mužské dlaně.

Barva

Bílá barva s kapkou perleti evokuje andělskou nevinnost. Nezkrotná kráska Alexis Texas si ale na stydlivku nehraje a
dostane do varu i toho největšího alfa samce. Při pohledu na šťavnatý odlitek v realistické tělové barvě podlehnete
touze po mohutném orgasmu.

Rozměry

Obal vaginy působí robustním dojmem, ale fleshlightka padne do ruky každému muži.
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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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