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Vibrátor gyöngyös Basic 24 x 3,5 cm

Karbantartás

Használat után javasoljuk, hogy gondosan mossa le nedves ruhával vagy szappannal folyó
víz alatt, hogy a víz ne érintkezzen az akkumulátorok aljával. Segédeszközök fertőtlenítése -
legalább időnként permetezzen fertőtlenítőszerrel.

Töltés

A vibrátor négy AA elemre való, kitartása az elemek minőségétől és a stimuláció típusától
függően kb 1-3 óra. Javasoljuk a jó minőségű alkáli vagy újratölthető cellák használatát,
mert a gyöngyvibrátorok általában nagyobb energiafogyasztásúak.Az elemeket kicsit
nehezebb behelyezni a rugók közé, a burkolatot alulról kell a sínekbe csúsztatni. Kis
gyakorlással gyorsan megy :)

Vízállóság

A vibrátor összességében nem vízálló , ezért ne használja zuhany alatt vagy fürdőkádban.

Design és alak

Dupla vibrátor kiemelkedéssel a csikló stimulálására. Szép és jellegzetes makk (formás hegy) és kisebb és
karcsúbb méretek (könnyen behelyezhető). A vibrátorok közepén apró kavargó gyöngyök találhatók, amelyek
irritálják a hüvely falát. Kiemelkedés a csiklón, kisebb szarvakkal , indításkor oszcillál. A vezérlő a vibrátor
(fogantyú) alsó részén található.

A makk jellegzetes szép alakú, karcsúbb.

Anyag

Puha és rugalmas gél átlátszó színekben - rózsaszín, lila, zöld (egyéb kevésbé eladott színek egyelőre csak a
boltban). Nem lehet hajlítani.

A csiklót stimuláló vibráló kiemelkedés rugalmas, ha a vibrátor le van állítva. Egy ujjal forgatható.

Szín

Rózsaszín, átlátszó. A rózsaszín a kapcsolatokhoz és a szerelemhez kapcsolódó pozitív szín , amely a közelgő
sikert jelképezi Kínában.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Méretek

Hossz vezérlés: 24,5 cm
Hossza vezérlés nélkül: 17,5 cm
Használható hossz: 13,5 cm
A makk átmérője: 3,2 cm
Gyöngy átmérője: 3,6 cm
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