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Vibrátor Blue Hand

Karbantartás

Használat után alaposan mossa le a vibrátort szappannal meleg vízben , dörzsölje
le megfelelően, mert a gél a porózus anyagok közé tartozik. Segédeszközök
fertőtlenítése gondoskodni fog arról, hogy játéka tiszta és mindig újszerű legyen.

Vízállóság

A gyártó megadja a vízzáróságot zuhany alatt és folyó víz alatt (a használat utáni
könnyebb karbantartás érdekében), mi közvetlenül egy edénybe vízbe merítve
teszteltük (kb. 2 percre) és minden rendben van, egy csepp víz sincs benne. Ennek
ellenére nem javasoljuk, hogy a vibrátort hosszú ideig áztassa a zuhany alatt, mivel
a nedvesség behatolhat a belsejébe, és felgyorsíthatja a belső alkatrészek
korrózióját.

Design és alak

Nyitott kéz formája, a hüvelykujj két ujjon áll, a tenyér és a csukló egy csipetnyi -
életnagyságú, a hüvelykujj belső oldalán kiemelkedések érdesítettek. A kéz nagyon
fontos mindenki életében. A fogadás és az adás szimbóluma. Többek között az
erotikus életben is fontos szerepet játszik. Simogatások, simogatások és kellemes
érintések forrása. Gyakran ezek a szex legerotikusabb élményei. Azonban nem
mindig van egy szerető partnerünk kellemes meleg tenyérrel és fürge ujjakkal .

Anyag

Rugalmas és rugalmas gél , amely a testhez illeszthető. Az egész vibrátor tetszés szerint hajlítható, minden ujj
rugalmas.Az anyag illata és aromája lehetséges, mint minden gél vibrátornál, pl. A kicsomagolás után új segédeszköz
általában a tipikus kopás szagának érzékelése. Néhány mosás után szinte megfakul. A hüvelykujjon lévő
kiemelkedések (tövisek) kissé merevebbek.

Szín

Kék (a Kamilával készült fotókon egy lila szín látható, amit a gyártó már lecserélt egy újabb kékre).

Méretek

Hossz vezérlés: 22,5 cm
Hossza vezérlés nélkül: 20 cm
A hüvelybe helyezhető hossza: 10 cm
A makk átmérője: 3 cm
A középső rész átmérője: 4,5 cm
Alsó átmérő: 2,8 cm
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