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U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Nafukovací panna Lexi

Údržba

vlasy: Umyjte čistou vlažnou vodou, v případě potřeby použijte šampon
na vlasy.
vagina: Umyjte pod tekoucí teplou (ne horkou) vodou, nechejte důkladně
vyschnout a zapudrujte přiloženým pudrem.
tělo: Osprchujte vlažnou vodou v nafouknutém stavu a nechejte oschnout.
vibrační vajíčko: Má základní voděodolnou úpravu (silikonové těsnění).
Můžete ho tedy lehce opláchnout pod tekoucí vlažnou vodou. Na velké
namáčení ale určeno není.

Nabíjení

Při zapnutí na maximum nám vajíčko vydrželo vibrovat cca 7 hodin (použité baterie
Ultra RAVER).Baterie můžou prodloužit délku vibrací, záleží na druhu.

2 AA baterie (tužkové) napájí ovladač a vkládají se do spodní části ovladače.

Ovládání

Vibrační vajíčko vložte do otvoru, který zrovna nepoužíváte. Vajíčko ve vagině/análku dobře drží a nevypadává ani při
maximálních vibracích. Pokud souložíte do vaginy a vajíčko vložíte do análku, vibrace více cítíte v zadní části vaginy.

Materiál

Všechny části jsou vyrobeny z bezftalátového materiálu.

ruce + nohy + hlava + prsa: pevný hezky vytvarovaný PVC
tělo: měkčený plast připomínající nafukovací lehátko
vlasy + řasy: realistické (připomínající chemlon)
vagina + anální: měkký, hebký Love Clone materiál, podobný lidské kůži. Ohebný, pružný a otvory jsou pěkně
tvarované.
vibrační vajíčko: pevný plast

Barva

vlasy: lesklé čokoládové barvy
obočí: reálně nakreslené tmavě zelené až do šeda
řasy: horní víčko reálné dlouhé černé, dolní víčko nakreslené hnědé
oči: hnědé s jiskrou
víčka: růžové stíny, šedivé oční linky
rty: růžové
bradavky: jasně růžové

https://www.ruzovyslon.cz/baterie-do-erotickych-pomucek/
mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

nehty: cihlové nalakování
vibrační vajíčko: bílé

Rozměry

Výška panny: 140 cm
Obvod prsou nafouknuté panny: 92 cm
Obvod pasu nafouknuté panny: 60 cm
Obvod boků nafouknuté panny: 83 cm
Váha panny: 1,5 kg
Délka vaginy s análem: 12 cm ( v případě externího použití se dá hodně natáhnout)
Průměr vaginy s análem: 5 cm
Délka hadičky od pumpičky: 99 cm
Délka vajíčka: 6 cm
Průměr vajíčka: 2,7 cm
Délka ovladače: 10 cm
Délka kablíku ovladače: 75 cm (kablík je spojený s vajíčkem)

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

