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Umělá vagina Abigail (24,5 cm)

Údržba

Údržbu hračky budete mít hotovou během pár minut. Po hrátkách umělou vaginu
důkladně propláchněte proudem vlažné vody s kapkou mýdla. Potom ji nechte volně
uschnout. Zbytečně masturbační rukáv nepřevracejte, ať se materiál nepotrhá.
Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech nečistot. A to i těch, kterých byste si všimli až
pod mikroskopem, jak si přivlastňují vaší erotickou pomůcku. Nakonec silikonový rukáv
vraťte zpátky do plastového obalu, ujistěte se, že je vagina uvnitř suchá, a zavřete
víčko. Obecně doporučujeme ještě v rámci údržby hračku přepudrovat. Péče o umělé
vaginy, masturbátory zajistí, že bude umělá vagina pořád jako nová.

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

Umělá vagina je vodotěsná. Dopřeje proto mužům rozkoš i ve vaně nebo sprchovém
koutě. Stačí se jen naložit do horké lázně a relaxovat.

Design a tvar

Nenápadný šedý obal vypadá jako velká baterka. Po odšroubování víčka na vás ale vykoukne béžová, realisticky a
detailně zpracovaná vagina. Celkově se pomůcka díky jemným drážkám na plastovém obalu dobře drží i v rukách
ulepených od lubrikantu.

Materiál

Plastový obal se vyrábí z pevného a odolného ABS plastu, který jen tak něco nepoškodí. Realisticky zpracovaný
masturbační návlek ze silikonu je na dotek hebký a hladký jako skutečná ženská vagina.

Barva

Nenápadný šedý obal v sobě schovává broskvově oranžovou umělou vaginu, která je na pohled k nerozeznání od té
skutečné. Probudí ve vás touhu po pořádné divočině.

Rozměry

Realistický odlitek v životní velikosti se dobře drží v ruce a schováte ho pod postel nebo do skříně.

Celková délka obalu: 24,5 cm
Průměr s obalem (vrchní část): 8,5 cm
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Průměr s obalem (spodní část): 6,3 cm
Průměr zašroubovaného víčka: 10 cm
Použitelná délka masturbátoru: 21 cm
Hmotnost s obalem: 628 g
Hmotnost bez obalu: 425 g
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