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Fleshlight Turbo Core masturbátor

Údržba

Vodotěsný masturbátor vám při údržbě ukradne pár minut z vašeho života.
Před i po každém použití hračku opláchněte proudem vlažné vody bez použití
mýdla, které by mohlo citlivý Superskin materiál poškodit. Dezinfekce pomůcek
dotáhne čištění k dokonalosti. Stačí ji jen na masturbátor nastříkat, nechat
minutku působit a pak opláchnout. Po omytí masturbátor pečlivě osušte
ručníkem a nechte ho pořádně vyschnout. Do plastového obalu můžete hračku
zavřít, až když je 100% suchá. V uzavřeném, vlhkém prostředí by se jinak
mohly rozvinout plísně, které by pomůcku poškodily. Doporučujeme
masturbátor pravidelně pudrovat. Pečlivá Péče o umělé vaginy, masturbátory
prodlouží krásu i životnost všech Fleshlight produktů, protože zabrání jejich
slepování. 

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

Masturbátor Fleshlight Turbo Core je vodotěsný. Okořeňte si proto ranní sprchu nebo večerní vanu kapkou rozkoše a
zavřete se do koupelny spolu s novou hračkou.

Design a tvar

Masturbátor Fleshlight Turbo Core díky svému jedinečnému, průzračně čistému provedení vypadá, jako by byl
vysekaný z ledu. Díky ikonickému baterkovému tvaru se skvěle drží v ruce a snadno se s ním manipuluje i ženám.

Materiál

Patentovaný povrch Superskin, který se vyrábí ze směsi TPE/TPR materiálů, se postará o co nejrealističtější prožitky z
masturbace. Jeho měkké provedení společně s dráždivou texturou umocní dojem orálního sexu. Pevný, průhledný
obal z ABS plastu vydrží i ten nejsilnější mužský stisk.

Barva

Průzračná, křišťálově modrá barva v nás evokuje kostku ledu. S mrazivou touhou po dechberoucích zážitcích se proto
vrhnete do experimentování.

Rozměry

Masturbátor se i přes větší rozměry dobře drží v ruce a promasíruje penis po celé délce i nadprůměrně obdařeným
mužům.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Délka i s obalem: 25 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
Průměr s obalem (spodní části): 6 cm
Délka vaginy: 22 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 611 g
Hmotnost bez obalu: 368 g
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