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Lexi felfújható baba

Karbantartás

haj: Mossa le tiszta langyos vízzel, szükség esetén használjon hajsampont.
hüvely: Mossa le folyó meleg (nem forró) víz alatt, hagyja alaposan
megszáradni, és porozza be a mellékelt porral.
test: Zuhanyozzuk le langyos vízzel felfújt állapotban, és hagyjuk
megszáradni.
vibrációs tojás: Alap vízálló felülettel rendelkezik (szilikon tömítés). Így
enyhén öblítheti le folyó langyos víz alatt. Azonban nem nagy áztatásra
készült.

Töltés

Maximálisan bekapcsolva a tojás körülbelül 7 órán keresztül rezgett (Ultra RAVER
akkumulátorok használtak).Elemek típustól függően meghosszabbíthatja a rezgés
időtartamát.

2 db AA elem (ceruza) táplálja a vezérlőt, és a vezérlő aljába helyezhető.

Vezérlés

Helyezze a vibrációs tojást egy olyan lyukba, amelyet jelenleg nem használ. A tojás jól tart a hüvelyben/análisban, és
még maximális rezgés hatására sem esik ki. Ha megbaszod a hüvelyed, és az análisba teszed a tojást, akkor több
rezgést fogsz érezni a hüvelyed hátsó részén.

Anyag

Minden alkatrész ftalátmentes anyagból készült.

karok + lábak + fej + mellkas: tömör, szépen formázott PVC
test: puha műanyag, amely egy felfújható nyugágyra emlékeztet
haj + szempillák: valósághű (a chemlonra emlékeztet)
vagina + anális: puha, rugalmas Love Clone anyag, hasonló az emberi bőrhöz. Rugalmas, rugalmas, a lyukak
szép formájúak.
rezgőtojás: tömör műanyag

Szín

haj: fényes csokoládé színű
szemöldök: valósághűen rajzolt sötétzöldtől szürkig
szempillák: a felső szemhéj igazi hosszú fekete, az alsó szemhéj barnára rajzolva
szemek: barna csillogással
szemhéjak: rózsaszín árnyékok, szürke szemceruza
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ajkak: rózsaszín
mellbimbók: élénk rózsaszín
körmök: téglafestés
rezgőtojás: fehér

Méretek

A lány magassága: 140 cm
Felfújható szűz mell kerülete: 92 cm
Felfújható szűz derékbőség: 60 cm
A felfújt szűz csípőjének kerülete: 83 cm
Szűz súlya: 1,5 kg
Hüvely hossza análissal: 12 cm (külső használat esetén nagyon nyújtható)
Hüvely átmérője análissal: 5 cm
Szivattyútömlő hossza: 99 cm
Tojás hossza: 6 cm
A tojás átmérője: 2,7 cm
Vezető hossza: 10 cm
Vezérlőkábel hossza: 75 cm (a kábel a tojáshoz van csatlakoztatva)
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