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Élethű vibrátor Natural Dick

Karbantartás

A karbantartás nem bonyolult és nem vesz igénybe időt. Csak öblítse le a játékot víz alatt egy kis
szappannal, és szárítsa meg. Segédeszközök fertőtlenítése biztosítja az abszolút tisztaságot.
Tisztításkor ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön az akkumulátor fedelébe, ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a vibrátor nem fog megfelelően működni.

Töltés

A vibrátor akkumulátorról működik, ennek is megvannak a maga előnyei. Képzeld el, hogy a
legjobb állapotban vagy, és kikapcsolod a vibrátort. Csak cserélje ki az elemeket és menjen
tovább. A vibrátor három AAA mikroceruza elemet tartalmaz.

Vezérlés

Mivel a vibrátornak csak egy gombja van, a kezelés egyszerű. Amikor először megnyomja, a
vibrátor bekapcsol. A következő kattintáskor váltogatja a programokat, és amikor utoljára
megnyomja, a vibrátor kikapcsol. Ráadásul ez a macska mást is tud. Amikor bekapcsolja a
vibrátort, a vibráció ott kezdődik, ahol a legutóbbi használatkor kikapcsolta. Már az elején meglesz
a kedvenc programod.

TIPP az élethez : húzza meg megfelelően a kupakot, hogy halljon egy kattanást. Ezután a labirintus készen áll a
cselekvésre.

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program viszi el az élvezet kalandos útján az élvezet csúcsára.

Klasszikus rezgések - a legmagasabb intenzitás1.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések - legalacsonyabb intenzitás3.
Szabálytalanul növekvő impulzusok4.
Rendszeres gyors pulzusok (gyors szívverés)5.
Gyorsan csökkenő és növekvő impulzusok6.
Gyors impulzus vibráció7.
Hosszabb impulzusrezgések8.
Gyors vibráció szünettel9.
Rövidebb rezgések szünettel10.

Vízállóság

Vízálló, de nincs vízzárósága. Tehát igen, játék utáni játékok mosására készült, de búcsút kell mondanod a hosszú
fürdéseknek. Ha az elrontott vibrátorral ellátott fürdő nem enged aludni, tegyünk a másik oldalára óvszert, és
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csomózzunk rá, nehogy víz kerüljön bele.

Design és alak

A vibrátor részletgazdag, valósághű dizájnja egy valódi péniszre emlékeztet. Szeretjük a kifejezett erezettséget és a
ráncos fitymát. A makk keskeny hegyének köszönhetően a vibrátor könnyen behelyezhető, és intenzíven irritálja a G
pontot. A vibrátort nagyszerűen tartja és könnyen kezelhető. A Natural Dick vibrátor általános kialakítása hihetőnek
és gyönyörűnek tűnik számunkra.

Anyag

Rugalmas, sima, antiallergén. Csak a mi szeretett szilikonunk.

Szín

A puha arcszín valósághű megjelenést kölcsönöz a vibrátornak, amely a vállára helyezi. Képzelj el egy szexi srácot,
aki jól néz ki, és élvezd ezt a boldogságot.

Méretek

Nekünk a méretével együtt tetszik ez a hosszúszarvú. Mivel nincs tapadókorongja vagy heréi, teljes potenciálját
kihasználja. Egy ilyen madár benned pletyka.

Teljes hossza: 24 cm
Használható hossz: 21 cm
Átmérő: 4,8 cm
Súly: 284 g
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