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Realistický masturbátor Faithful Slut

Údržba

Údržba vám prehltne len pár minút z vášho drahoceného času. Ale
odporúčame údržbu neodfláknout. Poriadne ju prepláchnite vodou s kvapkou
mydla. Trochu nás štve, že táto kráska nemá žiadnu druhú dierku ktorú by
voda mohla odtiecť von, takže ju vyložene pročvachtejte. Dezinfekcia pomôcok
na záver ju pomôže dokonale dočistiť. Hlavne nechajte vagínu poriadne
preschnúť, nech sa vám tam nezabydlí nejaké breberky.

Nabíjanie

Do vibrátora patria dve tužkové AA batérie, ktoré nie sú súčasťou balenia,
takže si pre istotu jedny hneď prihoďte do košíka. Vysuňte krytku ovládače a
vložte batérie, zatvorte krytku a môžete Fičeto.

Ovládanie

Páči sa nám ovládanie pomocou kolieska, ktorým vibrátor ako zapnete tak i ovládate vibrácie. Po vložení batérií teda
stačí len otočiť kolieskom hore a vibruje. Pohybom dole až na začiatok ho zase vypnete.

Vibračné programy

Trochu nás mrzí, že vibračné patróna nemá žiadne programy. Na druhú stranu oceňujeme, že vibrácie sa dajú
nastaviť od tých najjemnejších až po poriadnej otrasy.

Vodeodolnosť

Samotný masturbátor kúpeľ miluje a smelo si s ním vzrušujúce koupačka doprajte, ale vibračné patrónovi
odporúčame nechať v šuplíku. Okolo ovládače nie je žiadne poriadne tesnenie a vibračné patróna sa taky nejaví ako
vodomilná.

Dizajn a tvar

Táto realistická kráska má prsia, zadok aj vagínu priamo k pomilování. Prsia sú guľatá, pevná, tak akurát do ruky
(pusy). Medzi prsiami má úzku štrbinu, ktorá pojme vašu pýchu. Jej pupok je plochý ako bruška anjelikov z Victorias
Secret. Mušličku má hladkú, pripravenú na vyčíňanie. Zasuňte jej penis medzi prsia, do vagíny alebo do zadočku.

Materiál

Kvalitný TPR materiál pripomína reálnu ľudskú pokožku. Je mäkký, pružný a hebký na dotyk. Zároveň je však pevný a
len tak sa neroztrhne.
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Farba

Nežná, telová farba len podčiarkuje prirodzený pocit z hrátok. Je len na vás, či na ňu budete nežní alebo sa
rozhodnete ju potrestať poriadnym pleskancem cez zadok.

Rozmery

Celková dĺžka: 25 cm
Použiteľná dĺžka: 17,8 cm
Priemer v páse: 12,5 cm
Celková výška: 11 cm
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