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Vibrátor Purple Dream

Karbantartás

A vibrátor vízálló, folyó víz alatt, szappannal mosható. Felejtsd el a hosszabb áztatást.
Érzékeny helye egy kupak, ahol elrejti az elemeket, amitől a legjobb, ha teljesen kerülni kell a
vizet. Segédeszközök fertőtlenítése tökéletességet visz a tökéletességbe. Permetezzen, hagyja
hatni és törölje le. A kisállat 100%-os állapotban lesz a következő játékokra.

Töltés

Fontos a 2 db 1,5 V feszültségű AA elem (ceruza) töltése, ezek nélkül nem indul el a vibrátor.
Kipróbáltuk, mennyi ideig rezeg, és 5 óra 56 percig kezeltük (erős rezgések) szabványos Raver
Ultra alkáli elemekkel.

Vezérlés

A vezérlés rendkívül egyszerű. Csak egy kerékkel lehet jobbra vagy balra fordulni. Ez
szabályozza a rezgések intenzitását.

Vibrációs programok

3 rezgésszintje van, amelyeket a kerék egyenletes forgása szabályoz.

Gyenge rezgések
Közepes vibráció
Erős rezgések

Vízállóság

A Purple Dream vibrátor vízálló, folyó víz alatt moshatjuk. Nem alkalmas partnernek a hosszabb zuhanyozáshoz. Az
érzékeny hely az akkumulátor kupakja, jobb, ha ne áztasd sokáig vízben.

Design és alak

A Shape tökéletes partner a G-pont kísérletezéshez. Gyönyörűen ívelt, pont oda esik, ahova kell.

Anyag

A vibrátor tömör műanyagból készült. Ennek célja a G-pont minél intenzívebb stimulálása. A műanyag a legjobban
átadja a szó szerint rezonáló rezgéseket
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Szín

Átlátszó lila. A lila egy modern szín, amely a spiritualitást és a szívélyességet szimbolizálja. Jó hatással van a stressz
és a hiperaktivitás ellen, nyugtat és harmonizál. Segít a meditációban.

Méretek

A vibrátor csak nagy, gyönyörűen illeszkedik a kézbe. Kezdő és gyakorlott dohányosok számára egyaránt kiváló.

Hossza: 22 cm
Hossza huzat nélkül: 18,6 cm
Felső átmérő: 3,5 cm
A középső rész átmérője: 2,2 cm
Alsó átmérő: 4 cm
Súly: 236 g
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