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Fleshlight Kenzie Reeves Creampuff vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vodotěsné Fleshlight vaginy není složitá. Vyžaduje jen delší vysoušení a
přepudrování. Po hrátkách vnitřní rukáv pečlivě vypláchněte čistou vodou a nechte ho
dobře uschnout. Využít můžete 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

S vodotěsnou umělou vaginou si zpříjemníte nejen ranní rychlou sprchu, ale i dlouhou
večerní koupel. Jen dávejte pozor na mýdlo a jinou kosmetiku, které můžou poškodit jemný
Superskin materiál.

Design a tvar

Masturbátor působí moderním nadčasovým dojmem a hezky doplní sbírku erotických hraček. Pomůcka ve tvaru
baterky má kvalitní plastový obal, který se dobře drží i ženám. Na konci rukojeti je otočná kulatá část, kterou si
regulujete podtlak v hračce. Nahoře se pod praktickou krytkou skrývá vnitřní rukáv s vaginálním odlitkem Kenzie
Reeves spolu s jejím podpisem. Celková délka pomůcky sahá k 25 cm, takže potěší i nadprůměrně obdařené muže.

Materiál

Měkký a pružný Superskin materiál tvoří patentovaná směs TPE/TPR. Hebký povrch masturbačního rukávu připomíná
lidskou pokožku a po nahřátí ve vodě dokáže udržet teplo. Obal pomůcky se vyrábí z odolného ABS plastu, díky
kterému nedojde k poškození umělé vaginy.

Barva

Perleťově bílý obal schovává detailní odlitek vaginy pornoherečky Kenzie Reeves. Pohled na jeho realistickou tělovou
barvu vzruší muže a podpoří jejich chtíč.

Rozměry

Umělou vaginu Fleshlight Kenzie Reeves Creampuff jednoduše uschováte do skříně nebo nočního stolku, kde bude
čekat, až dostanete chuť na další hrátky s ní.

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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