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Fleshlight STU vagina (25 cm)

Údržba

Údržba vám zabere více času, ale tato kráska si to zaslouží. Návlek vytáhněte
z plastové tuby a vypláchněte vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo ani jiné chemické
přípravky, protože by se silikonový materiál mohl začít lepit a to by byla škoda. Péče o
umělé vaginy, masturbátory udělá práci za všechny čisticí prostředky. Vaginu nechte
dobře vyschnout, aby se nezapařila a nemohly se na ní vlivem vlhka tvořit tmavé
fleky, a uložte ji zpátky do pevného obalu. Na závěr očisty použijte pudr, který se
aplikuje na povrch vaginy. Vagina tak zůstane pořád hebká.

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 Fleshlightkou můžete skotačit ve sprše nebo vaně a užít si tak rajcovní vodní hrátky
do poslední kapičky lásky. S vanou plnou pěny by erotická koupel byla smyslnější, ale
sprchové gely a pěnu do koupele nechte stát na vaně, aby se nemohl poškodit
materiál pomůcky.

Design a tvar

Tvar pomůcky připomíná velkou baterku, ale nenechte se zmást. Tahle kráska vám na cestu neposvítí, ale po
odšroubování víka se ukáže realisticky tvarovaná, růžově zbarvená vagina. Díky svému tvaru se pomůcka dobře drží
v ruce a umožňuje komfortní masturbaci.

Materiál

Fleshlight vaginy jsou vyrobeny z patentovaného materiálu Superskin, který spadá do kategorie TPE/TPR. Přesné
parametry materiálu patří k patentovanému firemnímu tajemství, ale veřejným tajemstvím je jeho maximální hebkost
a skvělé vlastnosti. Navíc po zahřátí drží teplo a díky tomu bude umělá vagina jako živá.

Barva

Růžová barva evokuje šťavnatou vaginu ženy, do které se pánové chtějí zabořit až po kořen penisu.

Rozměry

Rozměry masturbátoru se přizpůsobí každé velikosti mužské chlouby a uspokojí i pány s větším penisem.

Délka i s obalem: 25 cm
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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: 626 g
Hmotnost bez obalu: 416 g
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