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Fleshlight Riley Reid Euphoria anální masturbátor (25
cm)

Údržba

Fleshlightka má sice vodotěsnou úpravu, ale její celková údržba vám zabere trochu
času navíc. Po každém použití vnitřní rukáv důkladně vypláchněte proudem čisté
vody a nechte ho volně uschnout. Nepoužívejte k jeho očištění mýdlo ani jiné mycí
prostředky, protože by mohly citlivý Superskin materiál poškodit. Dezinfekce
pomůcek udělá radost všem, kdo touží po absolutní čistotě, protože zbaví pomůcku
i mikroskopických nečistot. Po vyschnutí stačí odlitek už jen vložit zpátky do
plastového obalu a přepudrovat. Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí, aby
hračka zůstala pořád stejně hebká a krásná 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 vodotěsným análním masturbátorem Fleshlight můžete řádit i ve vaně. Jen dávejte
pozor na mýdlo a sprchové gely, které by mohly hračku poškodit.

Design a tvar

Hračka na první pohled působí mohutně. Její ikonický baterkový tvar vypadá nenápadně, ale zasvěcení fanoušci ho
ihned odhalí i na poličce vedle skutečných svítidel. Pomůcka se dobře drží v ruce, takže manipulaci s ní zvládne
i partnerka při předehře.

Materiál

Patentovaný Superskin patří mezi TPE/TPR materiály. Na dotek je hebký a jemný jako lidská kůže. Umocní tak zážitky
z masturbace. Baterkový obal se vyrábí z pevného ABS plastu, který vás nadchne svou odolností.

Barva

Perleťově bílý obal působí nevinně a hezky kontrastuje s růžově-béžovým odlitkem análku pornoherečky Riley Reid.

Rozměry

Realisticky zpracovaný anální odlitek v životní velikosti uspokojí i nadprůměrně obdařené muže.

Celková délka obalu: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
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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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