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Fleshlight Alina Lopez Rose vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vodotěsné vaginy je časově náročnější, ale není to nic, co byste nezvládli. Po
akci rukáv vypláchněte čistou vodou a nechte ho volně uschnout na čerstvém
vzduchu. Mýdlo ničí jemný materiál Superskin, proto se mu při údržbě vaginy raději
vyhněte. Dezinfekce pomůcek vám prokáže lepší službu a zbaví hračku všech
bakterií. Než vrátíte návlek zpátky do pevného obalu, ujistěte se, že je opravdu
suchý. Na závěr doporučujeme ještě vaginu přepudrovat. Péče o umělé vaginy,
masturbátory zajistí, že 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, takže si vychutnejte pikantní chvilky ve vaně
nebo třeba na wellness víkendu. Pěnu do koupele si ale tentokrát do vody
nepřidávejte, protože by mohla zničit jemný materiál Superskin.

Design a tvar

Masturbátor působí bytelným dojmem a svým tvarem evokuje obří baterku typickou pro všechny Fleshlight vaginy.
Po odšroubování víčka na vás ale vykoukne smyslný odlitek klitorisu pornoherečky Aliny Lopez, zpracovaný do
posledního detailu. Pomůcka skvěle padne do mužské i ženské dlaně a díky postranním vroubkům na rukojeti se s ní
při hrátkách dobře manipuluje.

Materiál

Patentovaný TPE/TPR materiál Superskin patří k chloubě firmy Fleshlight a jeho skvělé vlastnosti si zamilujete i vy,
protože vagina na dotek připomíná lidskou kůži. Pánové můžou návlek před hrátkami nahřát pod proudem teplé vody
a umocnit tak zážitek z masturbace. Pevný obal z ABS plastu odolá i prudkým přírazům a chrání schovaný vnitřní
návlek před vlivy okolního prostředí.

Barva

Perleťově bílý obal fleshlightky evokuje něžnost dřímající v každé ženě. Tělová barva odlitku věrně napodobuje
šťavnatou broskvičku samotné Aliny Lopez.

Rozměry

Vnitřní rukáv vaginy v životní velikosti si užijí začátečníci i pokročilí mazáci.
Délka i s obalem: 25 cm
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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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