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Fleshlight Fleshjack Endurance Jack Ass masturbátor

Údržba

Po dokončení „akce“ opět vyjmout vnitřní část z obalu omýt(vymýt) pod
tekoucí teplou vodou. Nepoužívat mýdla ani sprchové gely! Vagínu po
vysušení vrátit zpět do obalu (neuzavírat pokuď dobře nevyschne, aby se
zabránilo vzniku plísně.)

Dezinfekce pomůcek se parádně hodí k údržbě, zamezí tak ve análku vzniků
různým breberkám. Péče o umělé vaginy, masturbátory se postarají, aby
vagina byla pořád tak parádně jemná a měkkoučká.

Design a tvar

Obal -imitující velkou baterku, na jednom konci rozšířenou, na druhém
zúženou. Povrch je převážně hladký s několika vystouplými drážkami. Na obou
koncích šroubovací kryt, který umožňuje otevření a manipulaci s návlekem
uloženým uvnitř.
Vnitřní návlek- zužující se válec, po celé délce uvnitř otvor. Rozšířený konec
zakončený tvarovanou manžetou připomínající anální vchod. Manžeta je
realisticky vyvedena s náznakem análního vchodu. Uvnitř stimulační
výstupky po celé délce.

Materiál

Skutečně špičkový, velmi pružný a přece obejme penis tak, jak je třeba. Stačí jen promazat lubrikantem a pak se
oddávat vzrušujícím chvílím masturbace. Vlastnosti materiálu: pružný, jemný, hebký, měkký

Obal - tvrdý plast
Vnitřní návlek - Superskin

Barva

Obal -černý lesklý nebo šedý (nelze předem určit, záleží jak výrobce dodá)
Anál -příjemně růžový, připomínající barvu lidské pokožky

Rozměry

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

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/
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Hmotnost s obalem: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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