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G-Touch élethű vibrátor tapadókoronggal és herékkel

Karbantartás

A vízálló vibrátort gyorsan és egyszerűen karbantarthatja. Csak annyit kell tennie,
hogy minden művelet után öblítse le meleg víz alatt egy csepp szappannal, majd
hagyja megszáradni. Az eszköz abszolút tisztaságának érzete biztosítja Önnek
Segédeszközök fertőtlenítése, amely 100%-ban tisztán tartja játékait. Ezután már
nincs más dolgod, mint a vibrátort textilzacskóban, a többi játéktól elkülönített
fiókban tárolni, és várni egy újabb kalandot.

Töltés

A vibrátort két AA ceruzaelemmel látja el gyümölcslével. Tehát amikor elfogy az
otthoni áram, és ez a sötét bőrű férfi csak vibrál, csak elemet kell cserélnie, és
élvezheti a boldog fekete órát.

Vezérlés

Az irányítás gyerekjáték. A vibrátor egyetlen gombbal rendelkezik. Amikor
megnyomja a gombot, a vibrátor bekapcsol, és rezegni kezd. Ha át akarja váltani a
vibrációs programot, csak kattintson a gombra, és amikor kikapcsolja, a gomb sokáig
lenyomva marad. Olyan könnyű, mint egy pofon.

Vibrációs programok

Az összesen 10 vibrációs program nem fog csak úgy unatkozni.

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

A vízálló kezelésnek köszönhetően a G-Touch vibrátor könnyen mosható, de ne vigye magával a vízbe. Víz
szivároghat az akkumulátor fedelébe és korróziót okozhat. Ez pedig az izgalmas játékok végét jelentené.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Design és alak

Valósághűen megmunkált vibrátor nagyszerű herékkel, jellegzetes erezettel és szexi barna színben, elevenen néz ki.
Az ívelt hegynek köszönhetően irritálja a G pontot és jól beilleszthető. A herék nem túl nagyok, ezért remekül
kezelhető a vibrátor.

Anyag

A sima, szilikon anyag elvarázsol. Olyan puha tapintású, mint az emberi bőr. Könnyen tisztítható és karbantartható
nem porózus és hipoallergén tulajdonságainak köszönhetően, amelyek garantálják hosszú élettartamát.

Szín

Igazi barna szín. Elképzelheted, hogy egy szexi fekete férfival játszol, aki szívesen megcsinálja neked hátulról.

Méretek

A vibrátort a méretek arany közepébe soroljuk. Se nem túl kicsi, se nem túl nagy. Egyszerűen tökéletes minden nő
számára.

Teljes hossza: 23 cm
Használható hossz: 17 cm
Átmérő: 4 cm
Tapadókorong szélessége: 9 cm
Súly: 287 g
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