
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Fleshlight Eliza Ibarra Ethereal vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vodotěsné umělé vaginy vás trochu zdrží, ale není to nic, co byste nezvládli. Po
hrátkách vnitřní rukáv pečlivě vypláchněte čistou vodou a nechte ho dobře uschnout. Hodit
se vám může taky Stojánek na vysoušení masturbátorů. Při čištění hračky nepoužívejte
mýdlo ani sprchovou kosmetiku, protože by se jemný materiál Superskin mohl začít
nepříjemně lepit. Dezinfekce a péče o erotické pomůcky bude při údržbě lepší volbou,
protože zbaví umělou vaginu všech nečistot. Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí, že
pomůcka zůstane na dotek hebká a jemná jako při prvním použití.

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

Vodotěsná umělá vagina vám zpříjemní sprchování nebo koupel ve vaně. Při hrátkách ve
vodě ale dávejte pozor na mýdlo a jinou kosmetiku, která by mohla poškodit jemný
materiál Superskin.

Design a tvar

Masturbátor má typický tvar baterky, který charakterizuje všechny vaginy z dílny Fleshlight. Ergonomicky tvarovaná
rukojeť plastového obalu se dobře drží i ženám. Díky postranním vroubkům pomůcka neklouže z rukou ani při
divokých přírazech. Po odšroubování vrchního uzávěru na vás vykoukne realistický odlitek vaginy pornoherečky Elizy
Ibarry spolu s jejím podpisem. Celkově hračka působí mohutně, ale nadprůměrně obdaření pánové ocení použitelnou
délku vnitřního rukávu.

Materiál

Na dotek úžasně jemný a pružný Superskin materiál, který se vyrábí z patentované směsi TPE/TPR, si zamilujete hned
po prvním pohlazení. Jeho hebký povrch věrohodně napodobuje lidskou kůži a má super termoregulační vlastnosti.
Obal masturbačního návleku se vyrábí z odolného ABS plastu, který chrání vnitřní rukáv před poškozením.

Barva

Nenápadný obal v jemné smetanové barvě schovává odlitek připomínající snědou kůži Elizy Ibarry. Během
masturbace se pánové přenesou na sluncem zalité pláže a nechají se unášet na vlně vzrušení.

Rozměry

Umělou vaginu Fleshlight sice do kapsy neschováte, ale do nočního stolku nebo do skříně ji hravě uložíte. 
Celková délka obalu: 25 cm
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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: 690 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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