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Nafukovacia panna Lexi

Údržba

vlasy: Umyte čistou vlažnou vodou, v prípade potreby použite šampón
na vlasy.
vagína: Umyte pod tečúcou teplou (nie horúcou) vodou, nechajte dôkladne
vyschnúť a zapudrujte priloženým púdrom.
telo: Osprchujte vlažnou vodou v nafúknutom stave a nechajte uschnúť.
vibračné vajíčko: Má základné vodeodolnú úpravu (silikónové tesnenie).
Môžete ho teda ľahko opláchnuť pod tečúcou vlažnou vodou. Na veľkej
namáčanie ale určené nie je.

Nabíjanie

Pri zapnutí na maximum nám vajíčko vydržalo vibrovať cca 7 hodín (použité batérie
Ultra RAVER). Batérie môžu predĺžiť dĺžku vibrácií, záleží na druhu.

2 AA batérie (tužkové) napája ovládač a vkladajú sa do spodnej časti ovládača.

Ovládanie

Vibračné vajíčko vložte do otvoru, ktorý práve nepoužívate. Vajíčko vo vagíne / análku dobre drží a nevypadáva ani
pri maximálnych vibráciách. Ak súložíte do vagíny a vajíčko vložíte do análu, vibrácie viac cítite v zadnej časti vagíny.

Materiál

Všetky časti sú vyrobené z bezftalátového materiálu.

ruky + nohy + hlava + prsia: pevný pekne vytvarovaný PVC
telo: mäkčený plast pripomínajúce nafukovacie lehátko
vlasy + riasy: realistické (pripomínajúce chemlon)
vagína + análny: mäkký, hebký Love Clone materiál, podobný ľudskej koži. Ohybný, pružný a otvory sú pekne
tvarované.
vibračné vajíčko: pevný plast

Farba

vlasy: lesklé čokoládovej farby
obočie: reálne nakreslené tmavo zelenej až do šeda
riasy: horné viečko reálne dlhé čierne, dolné viečko nakreslené hnedé
oči: hnedé s iskrou
viečka: ružové tiene, šedivé očné linky
pery: ružové
bradavky: jasne ružové

https://www.ruzovyslon.sk/baterie-do-erotickych-pomocok/
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nechty: tehlové nalakovanie
vibračné vajíčko: biele

Rozmery

Výška panny: 140 cm
Obvod pŕs nafúknuté panny: 92 cm
Obvod pása nafúknuté panny: 60 cm
Obvod bokov nafúknuté panny: 83 cm
Váha panny: 1,5 kg
Dĺžka vagíny s análom: 12 cm (v prípade externého použitia sa dá veľa natiahnuť)
Priemer vagíny s análom: 5 cm
Dĺžka hadičky od pumpičky: 99 cm
Dĺžka vajíčka: 6 cm
Priemer vajíčka: 2,7 cm
Dĺžka ovládača: 10 cm
Dĺžka kábliku ovládača: 75 cm (káblik je spojený s vajíčkom)
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