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Vibračná vagína Big Bang Pussy

Údržba

Všetky tieto štruktúrované masturbátory majú trochu zložitejšie údržbu. Po
hrátkach vagínu poriadne prepláchnite a nechajte voľne uschnúť. Sem tam
odporúčame vagínu prepudrovať, aby zostala stále tak hebká a jemná.
A pretože sú tieto hračky náchylnejšie k tvorbe plesní, odporúčame ešte
vydezinfikovať. Dezinfekcia pomôcok všetky tieto choroboplodné breberky
spoľahlivo vypudí.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Hračku nevarte, nesušte
v trúbe ani ju nenechávajte v horúcom aute alebo na radiátore. Poškodí sa. 

Nabíjanie

K tomu, aby vám prdelka predviedla svoj twerking, potrebuje tri mikrotužkové
AAA batérie. Tie vložte akurát do ovládača, potom pripojte vibračné patrónovi a
tú nakoniec strčte do vagíny. A teraz ešte len začne ten správny tanec …

Ovládanie

S ovládaním sa nezdržíte. Do ovládača pichnite káblik s vibračnou patrónou na konci. Na ovládači nenájdete žiadny
čudlík, len koliesko, ktoré posúvate hore a dole, presne ako potrebujete. Posunutím kolieska hore patrónovi zapnete a
pridávate intenzitu. Smerom nadol intenzitu naopak znižujete, a keď sa dostanete nakoniec, patróna sa vypne.

Vibračné programy

Trochu nás mrzí, že patróna nemá žiadne vibračné programy. Ale zase na druhú stranu vibrácie sú silné. Intenzita
vibrácií sa ovláda pomocou kolieska, takže intenzitu si nastavíte presne ako potrebujete.

Vodeodolnosť

Samotná vagína je vodotesná, takže si ju smelo priberie k spoločnej kúpeli. Vibračné patrónovi ale radšej nechajte na
suchu. U ovládače ani patróny nie je žiadne poriadne tesnenia a ľahko sa tam dostane voda. Preto utierajte len
vlhčenou handričkou.

Dizajn a tvar

Pekné ženské telo, s pevným zadočkom a prsiami tak akurát do ruky. Šatôčky, ktoré má na sebe pokrývajú vyryté
bodkami, vďaka ktorým vagína nevykĺzne z ruky ani keď máte ruky ušpinené od lubrikantu. Štrbinky do vagíny je
pružná, takže aj páni s väčšou pýchou sa do nej zmestia. Na druhej strane nájdete dve dierky, jednu priechodná pre
penis a druhú na vibračné patrónu.
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Materiál

Materiál Realistic Love Skin, ktorý spadá pod TPE / TPR, pripomína reálnu ľudskú pokožku. Je hebký, mäkký na dotyk
a pružný. Hrátky s vagínou vám tak budú pripadať ako sex s ozajstnou ženou.

Farba

Realistický materiál a vzhľad ešte umocňuje prirodzená, telová farba. Dodáva hrátkam ten správny šmrnc.

Rozmery

Vagina tak akurát padne do ruky. Tým, že je v strede užšie, si ju užijú aj dámy s drobnejšie rukou.

Celková dĺžka: 14 cm
Priemer vagíny: 8 cm
Priemer v strednej časti: 5 cm
Dĺžka vibračnej patróny: 5,5 cm
Priemer vibračné patróny: 2,5 cm
Dĺžka ovládača: 11 cm
Šírka ovládača: 5,5 cm
Dĺžka kábliku: 97 cm
Hmotnosť vagíny: 372 g
Hmotnosť ovládača: 106 g
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