
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Fleshlight Lady Lager vagina + dárek Natural gel (30 ml)

Údržba

Po každém použití vaginu pořádně umyjte, jinak si s ní užijete akorát plíseň.
Opláchněte ji jenom teplou vodou a Dezinfekce a péče o erotické pomůcky plně
nahradí funkci mýdla, které by akorát mohlo poškodit materiál vaginy. Vaginu
po koupeli nezavírejte a nechte pořádně vyschnout. Pokud byste ji uzavřeli
mokrou, mohla by pak začít plesnivět. Na závěr jí dopřejte ještě pudr, díky
kterému bude pořád hebká.

Design a tvar

Obal – plast, imitující plechovku od piva, 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 vagínou uloženou uvnitř.

Vagina - zužující se válec, po celé délce uvnitř otvor. Rozšířený konec zakončený tvarovanou manžetou připomínající
vchod do vaginy. Manžeta je realisticky vyvedena s náznakem velkých i malých pysků a klitorisu.
Vnitřní struktura mini Lotus -navržen tak, aby poskytoval maximálně realistický pocit jako při vaginálním styku, jaký
je vůbec možný.
Lotus návlek začíná hladkým, extra úzkým vchodem, který rychle doslova rozkvete do příjemného kanálu. Obrácený
závit a další čtyři asymetrické komory zaručují jedinečný a dosud nepoznaný zážitek.Užší a těsnější než větší verze
Lotus Tera Patrick.

Materiál

Skutečně špičkový TPE/TPR materiál Superskin, který si Fleshlight nechal patentovat, je velmi pružný a přesně
obejme penis tak, jak je třeba. Poté si budete užívat jemnost a měkkost materiálu na maximum.

Barva

Obal - zlato-modrý
Vagína - příjemně růžová, připomínající barvu lidské pokožky

Rozměry

Délka i s obalem – 19,7 cm
Průměr s obalem: 7,5 cm
Délka vagíny – 17 cm
Průměr vagíny (vrchní část) – 6,9 cm
Průměr vagíny (spodní část) – 4,4 cm
Hmotnost s obalem: 477 g
Hmotnost bez obalu: 303 g
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