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Vagina Busty Petite

Údržba

Každý masturbátor je náročnější na údržbu. Po hrátkách vaginu důkladně
propláchněte a nechte ji vyschnout. Doporučujeme ji občas přepudrovat, aby
byla pořád tak hebká a jemná, jako na začátku vašeho seznámení. Pudr je
parťákem všech honítek, protože jsou náchylné pro tvorbu plísní.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte
hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na
radiátoru. Poškodila by se. 

Voděodolnost

Umělá vagina si ve vodě ráda lebedí. Proto si ji můžete klidně vzít sebou do vany nebo do jezírka.

Design a tvar

Busty Petite připomíná sexy ženské tělo přesýpacích hodin. Svou velikostí skvěle padne do ruky. Její štěrbinka je na
pohled malá, ale velmi pružná, takže zvládne i pány s pořádně napěchovaným rozkrokem. Na druhém konci najdete
dírku, pro průchod penisu.

Materiál

Busty Petite je vyrobená z TPR materiálu. Díky tomu je hladká, jemná a poddajná. Hrátky s umělou vaginou vám tak
budou připomínat žhavý sex s opravdovou ženou.

Barva

Jemně růžová barva vám bude silně připomínat vymazlené ženské tělo, které dychtí po jediném…

Rozměry

Velikostně se nám vagina líbí hlavně tím, že skvěle padne do ruky. Navíc je hodně elastická, takže se její otvor
přizpůsobí rozměrům vašeho penisu.

Celková délka: 12 cm
Použitelná délka: 12 cm (na konci otvor pro regulaci tlaku)
Průměr vstupního otvoru: 1,3–4,5 cm
Průměr koncového otvoru: 5 mm–1,5 cm
Šířka přes prsa: 7 cm
Šířka v pase: 4,3 cm
Šířka přes boky: 6,7 cm

https://www.ruzovyslon.cz/pece-o-umele-vaginy-masturbatory/#nepovinna-kotva
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Hmotnost: 191 g
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