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Élethű maszturbátor Faithful Slut

Karbantartás

A karbantartás csak néhány percet vesz fel értékes idejéből. De azt javasoljuk,
hogy ne hanyagolja el a karbantartást. Alaposan öblítse le egy csepp
szappannal. Kicsit idegesít minket, hogy ennek a szépségnek nincs más lyuk,
amin keresztül kifolyhatna a víz, úgyhogy ürítsd ki. Segédeszközök
fertőtlenítése végül segít a tökéletes tisztításban. Főleg a hüvelyt hagyd
rendesen megszáradni, hogy ne legyen bréke.

Töltés

A vibrátor két AA ceruzaelemet tartalmaz, amelyek nem részei a csomagnak,
ezért azonnal tegyen egyet a kosárba, hogy biztos legyen benne. Csúsztassa ki
a távirányító fedelét és helyezze be az elemeket, zárja le a fedelet és már lőhet
is.

Vezérlés

Szeretjük a kerékkel való vezérlést, amely egyszerre kapcsolja be a vibrátort és szabályozza a rezgéseket. Az elemek
behelyezése után nem kell mást tenni, mint felfelé forgatni a kereket és máris rezeg. Mozgassa le az elejére, hogy
újra kikapcsolja.

Vibrációs programok

Kicsit sajnáljuk, hogy a rezgőpatronon nincsenek programok. Másrészt nagyra értékeljük, hogy a rezgések a
legfinomabbtól a valódi ütésekig állíthatók.

Vízállóság

A maszturbátor maga is nagyon szereti a fürdőt, és bátran átadja magát vele egy izgalmas fürdőnek, de javasoljuk,
hogy a rezgőpatront egy fiókban hagyja. Nincs megfelelő tömítés a vezérlő körül, és a vibrációs kazetta sem tűnik
vízállónak.

Design és alak

Ennek a valósághű szépségnek a mellei, a feneke és a hüvelye alkalmas a szeretkezéshez. A mellek kerekek,
feszesek, csak a kézben (szájban) vannak. Szűk rés van a mellei között, amely megőrzi büszkeségét. A köldöke olyan
lapos, mint a Victorias Secret angyalainak hasa. Sima héja van, készen áll a tombolásra. Illessze a farkát a melle, a
hüvely vagy a segg közé.
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Anyag

A minőségi TPR anyag valódi emberi bőrre emlékeztet. Puha, rugalmas és puha tapintású. Ugyanakkor azonban
szilárd, és nem csak szakad.

Szín

A gyengéd testszín csak aláhúzza a játékok természetes hangulatát. Rajtad múlik, hogy gyengéd vagy-e vele, vagy
úgy döntesz, hogy igazi szamárral bünteted a seggére.

Méretek

Teljes hossza: 25 cm
Használható hossz: 17,8 cm
Derék átmérő: 12,5 cm
Teljes magasság: 11 cm
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