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Fleshlight Dillion Harper Crush vagina (25 cm)

Údržba

Vodotěsný Fleshlight odlitek snadno opláchnete pod tekoucí vodou, ale jeho celková
údržba vám zabere pár minut navíc. Po každém použití umělou vaginu pečlivě
umyjte proudem vlažné vody bez použití mýdla, které by mohlo poškodit její jemný
Superskin materiál. Pak hračku nechte volně uschnout. Dezinfekce pomůcek dotáhne
čištění ke 100% čistotě. A až pomůcka vyschne, přepudrujte ji, aby se stěny rukávu
nelepily k sobě, a vraťte hračku do plastového obalu. Péče o umělé vaginy,
masturbátory prodlouží krásu vaší Fleshlight umělé vaginy.

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

Jako všechny Fleshlight umělé vaginy, tak i odlitek slavné Dillion Harper je plně
vodotěsný. Pánové si s ním proto zpříjemní ranní sprchu i večerní koupel. Jen dávejte
pozor, aby pomůcka nepřišla do kontaktu s mýdlem, sprchovými gely a jinou intimní
kosmetikou, která by mohla narušit jemný Superskin materiál.

Design a tvar

Realistický odlitek vaginy schoval výrobce do svého dobře známého baterkového obalu. Po odšroubování velkého
víčka proto uvidíte hezky tvarovanou a do toho nejmenšího detailu zpracovanou vaginu s vystouplým podpisem
pornoherečky Dillion Harper. Celkově se pomůcka dobře drží v ruce. Pánové ji tak zapojí i do hrátek s partnerkou.

Materiál

Hebký a pružný Superskin materiál se vytváří směsí TPE/TPR materiálů, které vynikají svou odolností a
termoregulačními vlastnostmi. Baterkový obal z odolného ABS plastu odolá i tomu nejsilnějšímu orgasmickému
sevření.

Barva

Nevinně bílý obal v sobě schovává světle růžový a hříšně šťavnatý odlitek vaginy pornoherečky Dillion Harper.

Rozměry

Realistický odlitek v životní velikosti schováte pod postel, nebo do šatní skříně.

Celková délka obalu: 25 cm
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Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní část): 6 cm
Celková délka vaginy: 22,5 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,2 cm
Hmotnost s obalem: 690 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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