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Realistická umělá panna Carmen

Údržba

Carmen si zaslouží tu nejjemnější péči. Vezměte ji s sebou do vany, dopřejte jí
teplou koupel, jemně myjte mýdlem a hlavně nevynechejte její intimní partie.
Vzrušení se znásobí, tak bacha na to, abyste ji nemuseli koupat znovu…

Doporučujeme ji pudrovat, aby její pokožka zůstala pořád hedvábně jemná.
K tomu vám pomůže naše kategorie Péče o umělé vaginy, masturbátory.
Stejně tak nezapomeňte na pořádné očištění. Dezinfekce pomůcek se občas
hodí, nechcete přeci, aby se v ní krom vás zabydlel ještě někdo jiný.

Design a tvar

Carmen je prostě ženská o jejímž těle sní téměř každý muž. Pevné prsa, kulatý
zadek a štíhlý pas. Celkově váží jenom nějakých 38 kg, takže manipulace s ní
je o něco snazší než s opravdovou ženou, ale na druhou stranu vám nepomůže
svými protipohyby. Oceňujeme, že má panna stejné klouby jako opravdový
člověk, takže v její ohebnosti se meze nekladou. Uspokojí vás pusou, vaginou a
zadečkem.

Materiál

Pokožka Carmen je jemná a hebká na dotek. To díky kvalitnímu TPE materiálu s povrchovou úpravou Fanta Flesh. Je
sice trochu náročnější na údržbu, ale za ten prožitek to stojí.

Barva

Carmen je opálená jako kdyby se právě vrátila ze slunné dovolené nebo žila na Floridě. Sexy snědá kráska z Miami…

Rozměry

Výšku má jako průměrná žena, prsa má jako nadprůměrná žena a zadek by jí mohla závidět kdejaká fitnesska. Nosí
velikost XS/S a boty jí obujete 37/38 a podprsenku jí kupujte v zásadě košíčky D.

Celková výška: 165 cm
Obvod přes prsa: 81 cm
Obvod v pase: 56 cm
Obvod přes boky: 91 cm
Použitelná délka (ústa, vagina, análek): 12,7 cm
Hmotnost: 38 kg
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