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Vibrációs tojás Pink Dream + ajándék Toybag

Karbantartás

Játékosan irányíthatja a vákuumot. A vízálló kezelésnek köszönhetően
használat után gyengéden beszappanozhatja a tojást, és folyó víz alatt
leöblítheti. Ezután szárítsa meg puha törülközővel, és hagyja alaposan
megszáradni. De ha az abszolút tisztaságtól szenved, akkor csak
Segédeszközök fertőtlenítése megszabadítani a vibráló tojást minden
szennyeződéstől. Csak permetezze a tojásra, hagyja hatni egy percig, majd
öblítse le. Mielőtt elrejti a készüléket a gyönyörfiókba, javasoljuk, hogy a Pink
Dream rezgőtojást tegye egy zacskóba, hogy az anyaga ne lépjen reakcióba a
gyűjteményében lévő többi eszközzel.

Töltés

A vibrációs tojást 2 ceruza hajtja Elemek. Tartósságuk ezután az egyes márkák
minőségétől függően változik. Általában azonban a tojás több órán keresztül
képes rezegni. Ezután a rezgések gyengülni kezdenek, amikor teljesen
leállnak. És itt az ideje, hogy a régi elemeket újakra cseréljük.

Vibrációs programok

A nők 4 intenzitásban fogják élvezni a vibrációt, ami fokozatosan elbűvölő csúcsra hozza őket.

Alacsony intenzitású klasszikus vibráció1.
Klasszikus közepes intenzitású vibráció2.
Klasszikus nagy intenzitású vibráció3.
A legmagasabb intenzitású klasszikus vibráció4.

Vízállóság

Különösen a karbantartás során értékelni fogja a Pink Dream tojás vízálló kezelését, amikor egyszerűen leöblíti folyó
víz alatt.

Tesztelésünk során a tojást a kontrollerrel 10 percre vízbe merítettük, majd eltávolítás után belül megszáradt. Ezért a
zuhany alatt tehet vele egy keveset. De jobb, ha nem viszed a pezsgőfürdőbe. A szilikon pecsét ellenére
megfulladna.

Design és alak

Bár a tojás ovális formája minimalistának tűnik, ragaszkodik a bevált anatómiai kialakításhoz, aminek köszönhetően
jól bevált. Két részből áll, amelyeket a tojás kerülete körüli nem feltűnő kapcsolatról ismerhet fel. A kézbe
tökéletesen illeszkedő négyzet alakú nyél összeköti a vezetéket a tojással. Nem arra szolgál, hogy kihúzza a tojást a
hüvelyből, ezért ne húzza rá. Letéphetnéd.

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

Tetszeni fog a kemény ABS műanyag, amelyet bársonyosan sima felülete és a tojás teljes hosszában intenzív
rezgésátviteli képessége miatt használnak.

Szín

A Pink Dream vibrációs tojás pasztell rózsaszín színben a vattacukor illatára emlékeztet, és felébreszti benned a
gyengédség vágyát. Vágyik arra, hogy bekerüljön a szenvedély örvényébe.

Méretek

Utazás közben különösen értékelni fogja a tojás és a kontroller kompakt méretét. A Pink Dream tojás bármilyen
hátizsákban elfér.

Tojás hossza: 5,7 cm
Felső átmérő: 2 cm
Középső rész átmérője: 2,5 cm
Alsó átmérő: 2 cm
Súly: 116 g
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