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Delfin Nivana, közepes szilikon vibrátor (24 cm)

Karbantartás

A gyártó a csomagoláson feltünteti, hogy a vibrátor vízálló. A Szilikon tömítés azonban az
akkumulátor kupakja alatt található, ezért javasoljuk, hogy mosás közben csak rövid ideig áztassa
be a vibrátort. Nem alkalmas a zuhany alatt vagy fürdőkádban való nagy áztatásra (mint a legtöbb
segédeszköz).
Használat után javasoljuk, hogy szappannal és meleg vízzel mossa le . Ezután távolítsa el az
elemtartó fedelét, és hagyja megszáradni. Segédeszközök fertőtlenítése ideális fegyver a
kellemetlen gyulladások és mikózisok leküzdésére.

Töltés

A vibrátor 2 db AA elemmel (ceruza) működik.

Kipróbáltuk, mennyi ideig rezeg a vibrátor szünet nélkül - 14 óra 47 percig bírja (beállítás:
legerősebb rezgések). Használt elemek típusa: alkáli RAVER (ultra alkáli), alacsonyabb
árkategória.

Vibrációs programok

1. pulzálás hosszú időközönként (a szünet váltakozó rezgése)
2. pulzálás közepes időközönként (a rezgés és a szünet közepes váltakozása)
3. pulzálás rövidebb időközönként (a rezgés és a szünet gyors váltakozása)
4. pulzálás négy intervallumban (első három rövid és a negyedik hosszabb - ismétlődik)

Anyag

A Nivana vibrátor kiváló minőségű orvosi szilikonból készült, viszonylag puha és rugalmas, jól alkalmazkodik a
testhez. Felülete bársonyosan puha , kellemes tapintású. SZÚ bizonyítvány.

Szín

Világos rózsaszín , átlátszatlan. A rózsaszín a vörös (szenvedély) és a fehér (tisztaság, ártatlanság) kombinációja. A
szerelemhez , a romantikához , a kifinomultsághoz és a gyengédséghez kapcsolódik. A rózsaszín színt a
barátságos és nyitott emberek kedvelik.

Méretek

Hossz vezérlés: 23,5 cm
Hossza vezérlés nélkül: 18 cm
Felső átmérő: 3,8 cm
A középső rész átmérője: 3,5 cm
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Alsó átmérő: 3,8 cm
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