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Üveg dildó Swirl Up (22 cm) + velúr tasak

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartását egy szempillantás alatt elvégezheti. Minden használat
előtt és után gondosan szappanozza be a játékot, és öblítse le langyos vízsugár alatt. A
bordák tisztításához egy puha fogkefe vagy legalább egy fülpálcika hasznos.
Segédeszközök fertőtlenítése végre az eszköz tisztítását az abszolút higiénikus tisztaságig
hozza. Csak permetezze a felületre, hagyja hatni egy percig, majd mossa le. Végül
törölközővel szárítsa meg a vibrátort, és tegye szárazra a velúr zacskóba, amelyet a
csomagban talál. A többi kiegészítőtől elkülönítve tárolva megakadályozza, hogy az
erotikus játékok különböző anyagai kémiai reakcióba lépjenek és károsítsák egymást.

Vízállóság

A Swirl Up üveg vibrátor vízálló. Például hagyd lehűlni a hűtőben, majd élvezd vele az
izgalmas játékokat a meleg vízzel és buborékokkal teli fürdőben. Csak vizes játék közben
ügyeljen arra, hogy a készülék ne csússzon ki a kezéből. Hirtelen vagy erős ütközés esetén
eltörhet.

Design és alak

A vibrátor elsősorban luxus, átlátszó piros dizájnjával és ergonomikusan kialakított nyélével
hívja fel magára a figyelmet. Spirális bordái egy kicsit a fagylaltra emlékeztetnek.
Összességében a játék elegánsnak tűnik, és remekül érzi magát a kézben.

Anyag

A szerszám tartós boroszilikát üvegből készült, amely olyan sima tapintású, mint egy fagyott tófelület. Imádni fogod
az üvegjátékok hőszabályozó tulajdonságait is, amelyeknek köszönhetően a vibrátort meleg vízben felmelegítheted,
vagy éppen ellenkezőleg, hűtőben hagyhatod kihűlni.

Szín

Az átlátszó szín a vibrátor belsejében található élénkvörös spirállal kombinálva hatásos és irritáló hatású. Kinyitja az
ajtót az izgalom és az öröm világa felé.

Méretek

A vibrátor elsősorban kezdőknek alkalmas, és játékosan elrejtheti az élvezetek minden fiókjába.

Teljes hossza: 22 cm
Használható hossz: 20 cm
Legkeskenyebb átmérő: 2 cm
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Legszélesebb átmérő: 3 cm
Súly: 220 g
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