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Vagina Ušatá Bára

Údržba

Jednoduchou údržbu vodotěsné vaginy zvládnete levou zadní. Po použití ji
opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem.
Dezinfekce pomůcek se postará o zbytek očisty. Na závěr vaginu přepudrujte
pudrem. Péče o umělé vaginy, masturbátory zajistí, aby byla vagina pořád
hebká a vláčná. Suchou hračku uložte do bezpečí nočního stolku odděleně od
ostatních pomůcek, aby na sebe materiály ostatních hraček nepůsobily a
nemohly se poškodit. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Ušatá Bára má vodotěsnou úpravu, takže si ji podle libosti vychutnejte ve
sprše, vaně nebo vířivce. Vaše vodní hrátky budou mít šmrnc a jiskru ve dne
i v noci.

Design a tvar

Vagina díky svým menším rozměrům působí nenápadným dojmem. Má válcovitý tvar s poutky po obou stranách.
Díky tomu se hračka dobře drží a při masturbaci nevyklouzne z ruky. Přední část masturbátoru svým tvarem
připomíná ústa. Uvnitř pomůcky najdete jemné drážky pro lepší a příjemnější stimulaci penisu.

Materiál

Měkký, poddajný TPE/TPR materiál Loveclone natáhnete do všech stran až na trojnásobek své velikosti. Kromě skvělé
flexibility si vychutnáte každým dotykem i jeho hebkost.

Barva

Tělová barva evokuje přirozenost. Zážitek z hrátek tak bude dráždivější a autentičtější.

Rozměry

Masturbátor se pohodlně vejde do dlaně a přizpůsobí se každé velikosti penisu.

Celková délka: 9 cm
Délka po natažení na maximum: 30–35 cm
Použitelná délka: 8 cm
Průměr přední části (ústa): 4,5 cm
Průměr střední části: 4 cm
Průměr zadní části: 4,5 cm
Vnitřní průměr: flexibilní, přizpůsobí se
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