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Realistická umelá panna Carmen

Údržba

Carmen si zaslúži tú najjemnejšiu starostlivosť. Vezmite ju so sebou do vane,
doprajte jej teplú kúpeľ, jemne umývajte mydlom a hlavne nevynechajte jej
intímne partie. Vzrušenie sa znásobí, tak bacha na to, aby ste ju nemuseli
kúpať znova …

Odporúčame ju pudrovať, aby jej pokožka zostala stále hodvábne jemná.
K tomu vám pomôže naša kategórie Starostlivosť o umelé vagíny,
masturbátory . Rovnako tak nezabudnite na poriadne očistenie. Dezinfekcia
pomôcok sa občas hodí, nechcete predsa, aby sa v nej okrem vás zabýval ešte
niekto iný.

Dizajn a tvar

Carmen je jednoducho ženská o ktorej tele sníva takmer každý muž. Pevné prsia, guľatý zadok a štíhly pás. Celkovo
váži len nejakých 38 kg, takže manipulácia s ňou je o niečo jednoduchšie ako s ozajstnou ženou, ale na druhú stranu
vám nepomôže svojimi protipohybu. Oceňujeme, že má panna rovnaké kĺby ako naozajstný človek, takže v jej
ohybnosti sa medze nekladú. Uspokojí vás ústami, vagínou a zadočkom.

Materiál

Pokožka Carmen je jemná a hebká na dotyk. To vďaka kvalitnému TPE materiálu s povrchovou úpravou Fanta Flesh.
Je síce trochu náročnejšie na údržbu, ale za ten zážitok to stojí.

Farba

Carmen je opálená ako keby sa práve vrátila zo slnečnej dovolenky alebo žila na Floride. Sexy snedá kráska
z Miami …

Rozmery

Výšku má ako priemerná žena, prsia má ako nadpriemerná žena a zadok by jej mohla závidieť kdejaká fitnessky. Nosí
veľkosť XS / S a topánky jej obujete 37/38 a podprsenku jej kupujte v zásade košíčky D.

Celková výška: 165 cm
Obvod cez prsia: 81 cm
Obvod v páse: 56 cm
Obvod cez boky: 91 cm
Použiteľná dĺžka (ústa, vagína, anál): 12,7 cm
Hmotnosť: 38 kg
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