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Fleshlight Flight Pilot masturbátor

Údržba

Fleshlightka je sice vodotěsná, ale aby byla pořád hebká a krásná, je třeba jí po
akci věnovat trochu více péče. Masturbátor opláchněte teplou vodou bez
použití mýdla, abyste nepoškodili jeho jemný materiál. Dezinfekce pomůcek se
postará o zbytek očisty. Pomůcku nechte dobře vyschnout. Kdybyste umělou
vaginu po koupeli hned zavřeli do jejího pevného obalu, mohla by vlivem
zapaření začít plesnivět a to by byla velká škoda. Na závěr použijte pudr.
Fleshlightka si tak zachová svou hebkost po dlouhou dobu.

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 touhle stylovou kráskou si můžete vychutnat i vodní radovánky. Má vodotěsnou úpravu, takže ji přizvěte ke
společné sprše nebo koupeli. Mýdlo nebo sprchový gel ale nechte na vaně, protože sprchová kosmetika poškozuje
povrch pomůcky.

Design a tvar

Do designu této fleshlightky jsme se zamilovali na první pohled. Trochu nám připomíná aroma difuzér, takže si hračku
můžete bez obav postavit do obýváku na poličku a nikdo nepozná, co to tam vlastně máte. Pomůcka má po celé své
délce jemnou tečkovitou strukturu, díky které se tato kráska dobře drží v ruce. Víčko obalu je šroubovací, stejně tak si
můžete šroubováním na druhém konci regulovat i podtlak. Samotný masturbátor se od ostatních fleshlightek liší tím,
že vstupní dírka nepřipomíná vaginu, ale spíše turbínu. Čtyřzónová vnitřní struktura zpracuje penis až k mohutnému
výstřiku.

Materiál

Superskin je úžasně hebký a pružný TPE/TPR materiál, na který má firma Fleshlight patent. Po nahřátí skvěle vodí
teplo, takže sólo hrátky s umělou vaginou budou pánům připomínat sex s opravdovou ženou. Obal z pevného plastu
odolá i pořádné divočině.

Barva

Křišťálově čistá barva masážního rukávu evokuje kostku ledu. Pevný obal má smyslnou černou barvu.

Rozměry

Velikost pomůcky se skvěle hodí pro méně nebo průměrně obdařené pány. Na rozdíl od ostatních fleshlightek
nepůsobí tak mohutně a má menší váhu a kompaktnější velikost.
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Délka i s obalem: 20 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 7,9 cm
Průměr s obalem (spodní část): 5,5 cm
Délka vaginy: 17 cm
Průměr vaginy (vrchní část): 7 cm
Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
Hmotnost s obalem: 399 cm
Hmotnost bez obalu: 256 g
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