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Realistická umelá panna Kitty

Údržba

Vodotesná, realistická panna Kitty si vyžaduje trochu náročnejšiu starostlivosť.
Musíte jej telo rozmaznávať rovnako ako skutočnú ženu. Preto Kitty po každej
akcii poriadne vykúpte v teplej vode s kvapkou mydla a jej použité otvory
poriadne vypláchnite. To môžete urobiť prúdom sprchy. Nám sa ale osvedčil
Klystír a análne sprchy, pretože ich nástavce hravo zasuniete do úst, vagíny
alebo análiku panny. Pri análnom klystíre len počítajte s tým, že jeho balónik
musíte v priebehu čistenia dopĺňať. Naopak nástavec análnej sprchy len
pripevníte k sprche a pustíte vodu. Po umytí zabaľte Kitty do uteráka, osušte ju
a počkajte, až jej vagína, análik i ústa vyschnú. Nikdy nepoužívajte fén ani
pannu neopierajte o kúrenie. Mohli by ste poškodiť citlivý materiál Fanta Flesh.
Odporúčame realistickú pannu tiež pravidelne púdrovať, aby bola stále taká
pekná a hebká ako pri prvom rozbalení. Starostlivosť o umelé vagíny,
masturbátory je rovnako dôležitá ako Dezinfekcia pomôcok, ktorá dotiahne
čistenie k dokonalosti.

Vodeodolnosť

Realistická panna je vodotesná. Môžete si s ňou preto užiť rýchlovku napríklad pri rannom sprchovaní.

Dizajn a tvar

Realistická panna Kitty svojou výškou a sexy krivkami pripomína fotomodelku. Krásnu tvár s jemnými rysmi, dlhé
blond vlasy, veľké prsia, úzky pás a pekne klenutý zadoček z nej robia bohyňu. Vďaka pevnej konštrukcii a ohybným
kĺbom je polohovateľná. Ľahko si ju preto nastavíte do akejkoľvek polohy a užijete si s ňou divočinu na stojaka,
v sede, poležiačky alebo napríklad aj hlavou dole. Záleží len na vašej fantázii.

Materiál

Zvolený TPE materiál so špeciálnou povrchovou úpravou Fanta Flesh je na dotyk hebký a jemný. Pripomína preto
skutočnú ľudskú kožu. S chuťou tak budete Kitty hladkať, láskať, bozkávať a búchať po zadočku.

Farba

Realistická panna so žiarivo blond vlasmi a jemne opálenou pokožkou vám pripomenie všetkých tajomných
neznámych, ktorých ste stretli na dovolenke pri mori. Tentokrát si ale dodáte odvahu a pozvete túto sexi cudzinku do
svojej spálne.

Rozmery

Panna má priemernú výšku ženy, takže si s ňou hravo zatancujete alebo uložíte do kresla, na gauč alebo do postele.
Nosia veľkosť oblečenia XS a topánky veľkosti 37/38. Najviac jej sadnú podprsenky veľkosti D-DD. Ľahko pre ňu
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vyberiete oblečenie aj v bežnom obchode so sexi bielizňou.

Celková výška: 168 cm
Obvod cez prsia: 91 cm
Obvod v páse: 60 cm
Obvod cez boky: 91 cm
Hmotnosť: 40 kg
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