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Ocean Blue – készlet 6 segédeszközből

Karbantartás

Használat után könnyű az ápolás, zuhanyozz le minden edényt egy csepp
szappannal és szárítsd meg. Segédeszközök fertőtlenítése teljessé teszi a
tisztaság érzését. Permetezzen, hagyja hatni és törölje le.

Töltés

Fordítsa a közepét NYITOTT helyzetbe, és helyezzen be egy AA ceruzaelemet. Kipróbáltuk, hogy szokásunk szerint az
akkumulátorok 4 órán keresztül vibráltak.

Vezérlés

A vibrátor könnyen kezelhető. Középen nem kell mást tenni, mint a görgővel és a felül található gombbal. Középen
kapcsolja BE, majd nyomja meg a gombot a programok be- és kikapcsolásához. Csak tartsa lenyomva a gombot a
kikapcsoláshoz. És az biztos, hogy kapcsold KI, nem fordul elő, hogy véletlenül beindul, például pénztárcában.

Vibrációs programok

Gyenge rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Pulzáló rezgések4.
Hullám vibráció5.
Cha-cha – két egymást követő rövid rezgés, egy hosszabb és három rövidebb6.
Joker - négy erősebb impulzus és egy hosszabb lökéshullám7.
Rámpa - növekvő rezgések8.
Tempó – hosszabb szabályos impulzusok9.
Masszázs - gyors intenzív rezgések10.

Vízállóság

Minden szilikon tartozék vízálló. A vibrátornak csak tömítőgumija van, víz alatti öblítéssel tud repülni, de a vízi
játékokhoz vegyél másik társat.

Design és alak

Friss és gyönyörűen kidolgozott csavaros készlet.

A labdával ellátott anális dugó kicsi, és úgy néz ki, mint egy hőmérő kúp. Keskeny, lekerekített hegye van, amely
alul kissé kiszélesedik, hogy fokozza az érzést. A csapot és a lábat középen keskeny nyak köti össze a labdával. Kis
méretének és keskeny hegyének köszönhetően jól illeszkedik, a lábfej pedig remek játék. A be- és kikapcsolás nem
csak izgalmas, de egyszerű is.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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A prosztatamasszázs végbélnyílása kicsi. Kerekebb a hegye és fokozatosan bővülő teste és alatta egy labda. A
csap talpa ergonómikusan kialakított, ami nagy előnyt jelent mind a csap kezelésénél, mind a normál kopásnál.

A tapadókoronggal ellátott anális dugó klasszikus, kúpos alakú. Ez azt jelenti, hogy keskeny hegye van, és
fokozatosan bővül. A keskeny hegyének köszönhetően jól illeszkedik, ugyanakkor nagyobb átmérőjének
köszönhetően kitölti a fenekét. A tűnek vékony, hosszabb szára is van, tapadókoronggal lezárva.

Az Anális gyöngyökön öt golyó van, amelyeket fogazat borít. Szilikon zsinóron vannak összekötve egy füllel. Kicsit
rosszabb a bevetés, szóval lövést ne várj ide, fészereket oda, de másrészt nyerhetsz vele.

A Mellbimbószívók nagyobb golyóknak tűnnek, amelyek szárban végződnek. A szár szépen tapad a
mellbimbóhoz. Elkapja és egyszerűen nem engedi el.

Szeretjük a Vibrátort . Vékony és jól illeszkedik a kézbe. A fejet három fém lekerekített kiemelkedés zárja, hogy
stimulálják az erogén helyeket. A vibrátor közepén lévő redőny (alsó rész) forgatással és húzással nyitható. Oda
behelyezed az elemeket és elindítod a vibrációt. A nyíl azt a pozíciót jelzi, amelyben a vibrátor található (be, ki,
nyitva). A csomagban 4 db fejen csúsztatható rögzítést talál.

Anyag

Minden anális játék puha, puha a szilikonnak köszönhetően, amely egyenesen kenhető. A vibrátor és a tartozékok
tömör ABS műanyagból készülnek. A tesztelés során néhányszor a földre esett, és nem mutatott miniatűr repedést.
Csak hát a műanyag kicsit hajlamosabb a karcolásokra, de azért elnézzük, hogy milyen jól rezeg.

Szín

Friss óceánkék, amely hullámaira viszi az élvezet és a fantázia világába.

Méretek

Anális csatlakozó golyóval:

Teljes hossza: 10,6 cm
Használható hossz: 9,1 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 0,91 cm
A legszélesebb rész átmérője: 1,95 cm
Golyó átmérője: 1,95 cm
Lábhossz: 6,1 cm

Prosztata masszázs anális dugó:

Teljes hossza: 8,5 cm
Használható hossz: 8 cm
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A legkeskenyebb rész átmérője: 1 cm
A legszélesebb rész átmérője - felső rész: 2,3 cm
Az alsó golyó átmérője: 1,98 cm
Lábhossz: 4,9 cm

Anális dugó tapadókoronggal:

Teljes hossza: 11,3 cm
Használható hossz: 9,3 cm
A legkeskenyebb rész átmérője: 1,2 cm
A legszélesebb rész átmérője: 2,75 cm
Golyó átmérője: 1,95 cm
Lábhossz: 2 cm
Tapadókorong átmérője: 4,4 cm

Anális gyöngyök:

Teljes hossza: 29 cm
Használható hossz: 25 cm
Golyó hossza: 2,1 cm
Golyó átmérő: 2.2

Mellbimbószívók:

Teljes hossza: 6,2 cm
Szívási átmérő: 3,4 cm
A léggömb átmérője: 4,3 cm

Vibrátor:

Teljes távolság: 12,9 cm
Hossza fogantyúval együtt is: 13,4 cm
Vibrátorcsúcs átmérője: 2,1 cm
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