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Fleshlight Gina Valentina Stellar vagina (25 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsné Fleshlight vaginy zvládnete levou zadní. Trochu vás zdrží jen její
vysoušení a pudrování. Před i po každém použití hračku opláchněte proudem vlažné
vody a nechte ji vyschnout. Nikdy k čištění nepoužívejte mýdlo, které by mohlo
narušit patentovaný materiál Superskin. Dezinfekce pomůcek dotáhne údržbu
pomůcky k dokonalosti. Po uschnutí vložte masturbační návlek zpátky do plastového
obalu a přepudrujte ho. Péče o umělé vaginy, masturbátory prodlouží fleshlightce
životnost i krásu.

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

Milovníci vodních hrátek si s vodotěsnou Fleshlight vaginou vychutnají relaxační
koupel i rychlovku ve sprše. Takže pánové, vezměte si masturbátor do vany a užijte si
společně s partnerkou švédskou trojku. Jen dávejte pozor na mýdlo a jinou sprchovou
kosmetiku, které by poškodily jemný Superskin materiál.

Design a tvar

Na první pohled umělá vagina v plastovém obalu připomíná baterku a díky svému tvarování se skvěle drží v ruce. Po
odšroubování víčka uvidíte detailně zpracovaný odlitek vaginy pornoherečky Giny Valentiny, který je na dotek hebký
a měkký. Uvnitř masturbačního návleku se schovává výrazné žebrování se špičatými výstupky, které promasírují
penis po celé jeho délce.

Materiál

Fleshlight vagina se vyrábí z patentovaného materiálu Superskin, který je na dotek jemný a hebký jako pravá kůže.
Patří do kategorie TPE/TPR materiálů, které se rychle ohřejí na teplotu lidského těla. Vnější obal z pevného ABS plastu
odolá i divočině.

Barva

Plastový obal, sloužící jako rukojeť, je v bílém, perleťovém provedení, které se na světle hezky třpytí. Pomůcka si tak
zachovává nenápadný vzhled, vyvolávající hříšné myšlenky. Vnitřní část vaginy má broskvově tělovou barvu.

Rozměry

Realistický odlitek pornoherečky Giny Valentiny možná neschováte do nočního stolku, ale pod postel nebo do skříně
už se hračka hravě vejde.
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Celková délka obalu: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 6 cm
Celková 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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