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Vibrátor Love-Clone egyenes (17 cm)

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése gyorsan megtisztítja a játék vakut, tiszta és szennyeződésmentes
lesz. Ezután hagyja megszáradni, és kezelje (finoman szórja meg) a mellékelt vagy közönséges
babaporral .

Vezérlés

A vibrátor bekapcsolásához használjon egy kisebb kereket az alján.
Kb. 3 intenzitási szintet tudunk beállítani jelentős eltéréssel.

Vízállóság

A vibrátor vízálló , zuhany alatt is használható (fürdőkádban nem). A vibrátor szappannal
mosható folyó meleg víz alatt, hogy ne kerüljön víz az alsó részébe (fekete kupak) - a kupakot
még egy kicsit meg kell húzni. Ezt akkor tudjuk, amikor megfelelően meghúzva rezeg. Ha
azonban kissé meghúzzuk, a vibráció nem kapcsol be.

Design és alak

Valósághű forma , világos alakú makk és erek a felületen. A vibrátor teljes hosszában egyenes , görbület
nélkül , így nem alkalmas G-pont stimulációra. Alul nincs hosszabbítás. Használható mérete ezért nagyobb, de nem
stimulálja kiemelkedéseivel a hüvelybemenetet.

A vibrátor nem hajlítható (teljes hosszában benne van egy rezgőcső), lehet előnye (jobban bevezetve) és hátránya is
(nem nyerhető vele, mint egy hajlékony vibrátorral).

Anyag

Nagyon puha és kényelmes (műbőr - Love Clone), a hagyományos gél vibrátorokhoz képest jobb, valósághűbb
benyomást kelt. Hátránya a bonyolultabb karbantartás - egy kis por került bele, aminek használat és mosás után
be kell fednie a vibrátort. Nem szükséges, de mindenképpen ajánljuk, különben ragacsos lesz az anyag. Közönséges
babapor használható.

Szín

Természetes test. Színe, forma és anyaga megkülönböztethetetlen az élővilágtól.

Méretek

Hossz vezérlés: 18,5 cm
Hossza vezérlés nélkül: 16 cm

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

A makk átmérője: 3,4 cm
A középső rész átmérője: 3,5 cm
Alsó átmérő: 3,9 cm
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