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Vibrátor Love Anchor – Horgony

Karbantartás

Használat után az Anchor vibrátort szappannal és langyos vízzel
lemoshatja . 100%-os kezelésre kiválóan szolgál majd Segédeszközök
fertőtlenítése.

Töltés

Helyezzen be Két mikroceruza elemet a vibrátor hüvelyi részébe. Válassza
el ezt a részt úgy, hogy elfordítja a többitől. Az elemek eltávolítása egy kis
gyakorlást igényel. Néhány elem könnyen kimerül. Más márkájú, valamivel
nagyobb akkumulátorok eltávolításához finoman érintse meg a vibrátort egy
kemény asztalon. Nézze meg a videót Dominikával.

Vízállóság

A vízálló kialakításnak (szilikon tömítés) és a speciális akkumulátorsapkának köszönhetően a vibrátort folyó víz alatt
moshatja. De Kotva nem nagy fürdésre, áztatásra van építve.

Design és alak

A vibrátor horgony alakú, és három részből áll:

Hüvelyi rész: A forma spirálra emlékeztet, ami a végén kiszélesedik és ívelt - irritálja a G pontot. Oldalt három1.
horony van a felületen, egyébként sima.
Anális rész: Teljesen sima, kiemelkedések nélkül. A forma kisujjhoz hasonlít, fokozatosan bővül.2.
Klitoros rész: Sima kiemelkedések nélkül, csak a végrészen van kinyomva kb.2 × 0,8 cm-es mélyedés. A forma3.
úgy tűnik, mintha hüvelykujjhoz hasonlítana, és fokozatosan bővül.

Anyag

Szinte az egész területet 100%-ban orvosi szilikon borítja. Puha, kellemes tapintású , antiallergén. A mindhárom
részt összekötő hely (ami mögött a vibrátor tapad) kemény ABS műanyaggal van megerősítve. A rugalmas anális
részt minden irányba hajlíthatja.

Szín

Világos lila matt. Csak az ABS műanyagból készült hely, amelyhez a vibrátor tapad, fényes.

Méretek

Hüvelyi rész hossza: 13,5 cm
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Az anális rész hossza: 7 cm
A csiklórész hossza: 5,5 cm
Hüvelyátmérő: 2-3 cm
Anális átmérő: 1-1,7 cm
A csiklórész átmérője: 1,5 - 2,2 cm
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