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Silikonový packer Fleshlight Mr. Limpy (9 cm)

Údržba

Údržbu voděodolného packeru budete mít hotovou během chviličky. Stačí ho
jen po každém použití pečlivě namydlit jemným mýdlem s neutrálním pH a pak
ho opláchnout vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek odstraní všechny nečistoty.
I ty, kterých byste si na první pohled vůbec nevšimli. Jednoduše ji nastříkejte
na pomůcku, nechte dezinfekci minutu působit a pak packer zase opláchněte.
Po omytí povrch trochu lepí. Doporučujeme ho proto přepudrovat. Péče o
umělé vaginy, masturbátory vám nabídne vše, co potřebujete k ošetření
patentovaného Superskin materiálu. Nakonec pak suchou pomůcku uložte do
krabičky nebo textilního pytlíku. Při skladování dávejte pozor, aby se penilní
protéza nedotýkala žádných jiných plastových, kovových nebo gelových
výrobků nebo pomůcek. Různorodé materiály na sebe totiž rády reagují a
poškozují se tím, že na povrchu po sobě zanechávají otlaky nebo skvrny.

Voděodolnost

Packer je voděodolný. Jednoduše ho proto umyjete pod tekoucí vodou.

Design a tvar

Penilní protéza tak akorát do ruky vypadá jako opravdový penis v neerektilním stavu. Líbí se nám měkký materiál i
jeho hebký povrch. Detailně vyrýsované žíly a vrásky na varlatech umocňují realistické provedení packeru.

Materiál

Packer se vyrábí z patentovaného Superskin materiálu, který představuje speciální směs TPE/TPR elastomerů. Proto
je na dotek hedvábně hladký, měkký a pružný.

Barva

Světle béžová barva podtrhuje realistické provedení pomůcky a skvěle ladí s pokožkou těla většině lidí.

Rozměry

Díky svým menším rozměrům pomůcka parádně padne do kalhot a působí věrohodně.

Celková délka: 9,1 cm
Délka penisu: 6,5 cm
Průměr penisu: 3,5 cm
Šířka varlat: 6,5 cm
Hmotnost: 142 g
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