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Realistická umělá panna Kitty

Údržba

Vodotěsná, realistická panna Kitty vyžaduje trochu náročnější péči. Musíte její
tělo hýčkat stejně jako opravdovou ženu. Proto Kitty po každé akci pořádně
vykoupejte v teplé vodě s kapkou mýdla a její použité otvory pořádně
vypláchněte. To můžete udělat proudem sprchy. Nám se ale osvědčil Klystýr a
anální sprchy, protože jejich nástavce hravě zasunete do úst, vaginy nebo
análku panny. U análního klystýru jen počítejte s tím, že jeho balónek musíte
v průběhu čištění doplňovat. Naopak nástavec anální sprchy jen připevníte ke
sprše a pustíte vodu. Po umytí zabalte Kitty do ručníku, osušte ji a počkejte, až
její vagina, análek i ústa vyschnou. Nikdy nepoužívejte fén ani pannu
neopírejte o topení. Mohli byste poškodit citlivý materiál Fanta Flesh.
Doporučujeme realistickou pannu taky pravidelně pudrovat, aby byla pořád tak
hezká a hebká jako při prvním rozbalení. Péče o umělé vaginy, masturbátory je
stejně důležitá jako Dezinfekce pomůcek, která dotáhne čištění k dokonalosti.

Voděodolnost

Realistická panna je vodotěsná. Můžete si s ní proto užít rychlovku třeba při ranním sprchování.

Design a tvar

Realistická panna Kitty svou výškou a sexy křivkami připomíná fotomodelku. Krásný obličej s jemnými rysy, dlouhé
blond vlasy, velká ňadra, úzký pas a hezky klenutý zadeček z ní dělají bohyni. Díky pevné konstrukci a ohebným
kloubům je polohovatelná. Snadno si ji proto nastavíte do jakékoliv polohy a užijete si s ní divočinu na stojáka, vsedě,
vleže nebo třeba i hlavou dolů. Záleží jen na vaší fantazii.

Materiál

Zvolený TPE materiál se speciální povrchovou úpravou Fanta Flesh je na dotek hebký a jemný. Připomíná proto
skutečnou lidskou kůži. S chutí tak budete Kitty hladit, laskat, líbat a plácat po zadečku.

Barva

Realistická panna se zářivě blond vlasy a jemně opálenou pokožkou vám připomene všechny tajemné neznámé,
které jste potkali na dovolené u moře. Tentokrát si ale dodáte odvahu a pozvete tuhle sexy cizinku do své ložnice.

Rozměry

Panna má průměrnou výšku ženy, takže si s ní hravě zatančíte nebo uložíte do křesla, na gauč nebo do postele. Nosí
velikost oblečení XS a boty velikosti 37/38. Nejvíc jí padnou podprsenky velikosti D-DD. Snadno pro ni vyberete
oblečení i v běžném obchodě se sexy prádlem.

Celková výška: 168 cm
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Obvod přes prsa: 91 cm
Obvod v pase: 60 cm
Obvod přes boky: 91 cm
Hmotnost: 40 kg
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