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Kitty élethű műbaba

Karbantartás

A vízálló, valósághű Virgin Kitty egy kicsit igényesebb törődést igényel. Úgy
kell kényeztetni a testét, mint egy igazi nőnek. Ezért minden esemény után
fürdessük meg Bathtyt meleg vízben egy csepp szappannal, és alaposan
öblítsük ki a használt lyukakat. Ezt zuhanyozással is megteheti. De nekünk
bevált Intimmosók és anál zuhanyok, mert a mellékleteiket könnyedén
behelyezheti egy szűz szájába, hüvelyébe vagy végbélnyílásába. Anális
beöntés esetén vegye figyelembe, hogy a ballont a tisztítás során újra kell
töltenie. Éppen ellenkezőleg, csak rögzítse az anális zuhanyfejet a zuhanyhoz,
és engedje el a vizet. Mosás után csavarja be Kittyt egy törülközőbe, szárítsa
meg, és várja meg, amíg megszárad a hüvelye, a végbélnyílása és a szája.
Soha ne használjon hajszárítót, és ne támaszkodjon a fűtőre. Károsíthatja az
érzékeny Fanta Flesh anyagot. Javasoljuk, hogy a valósághű szűzet is
rendszeresen púderezze be, hogy még mindig olyan szép és puha legyen, mint
az első kicsomagoláskor. Művaginák és maszturbátorok ápolása ugyanolyan
fontos, mint Segédeszközök fertőtlenítése, ami tökéletessé teszi a tisztítást.

Vízállóság

A valósághű szűz vízálló. Ezért élvezheti vele a gyorsételeket, például egy reggeli zuhany alatt.

Design és alak

Magasságával és szexi íveivel a valósághű Virgin Kitty egy divatmodellre hasonlít. Gyönyörű arc, finom vonásokkal,
hosszú szőke haj, nagy mell, keskeny derék és szép ívelt szamár istennővé teszik. Masszív felépítésének és rugalmas
kötéseinek köszönhetően állítható. Ezért könnyedén beállíthatod bármilyen pozícióba, és állványon, ülve, fekve vagy
akár fejjel lefelé is élvezheted vele a vadonban. Ez csak a képzeletétől függ.

Anyag

A kiválasztott TPE anyag speciális Fanta Flesh felületkezeléssel puha és puha tapintású. Ezért hasonlít a valódi
emberi bőrre. Örömmel simogathatod, simogathatod, csókolhatod és simogathatod Kitty fenekét.

Szín

Egy valósághű szűz ragyogó szőke hajjal és gyengéden barnított bőrrel emlékeztetni fogja az összes titokzatos
idegenre, akivel a tengerparti nyaraláson találkoztál. De ezúttal felveszi a bátorságát, és meghívja ezt a szexi idegent
a hálószobájába.

Méretek

A Szűz átlagosan női magasságú, így játékosan táncolhatsz vele, de akár egy székre, a kanapéra vagy az ágyba is
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beteheted. XS-es ruhát és 37/38-as cipőt visel. A legjobban a D-DD melltartókat szereti. Könnyedén választhat neki
ruhát akár egy szokásos boltban is, szexi fehérneművel.

Teljes magasság: 168 cm
Mell körüli kerület: 91 cm
Derékbőség: 60 cm
Csípő kerülete: 91 cm
Súly: 40 kg
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