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Vibe Therapy KamaSutra szilikon vibrátor

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően rövid időn belül karbantarthatja a vibrátort. Használat után
alaposan mossa le meleg vízzel és szappannal, majd szárítsa meg puha törülközővel. Az egész
tisztítási folyamatnak véget kell vetni Segédeszközök fertőtlenítése, amely eltávolít minden
szennyeződést a játékból. Még azokat is, amelyek első pillantásra nem láthatók. A száraz
segédeszközt a többi játéktól elkülönítve tárolja, hogy anyagaik ne érintsék egymást és ne
sérüljenek meg. Ehhez vegye igénybe az eredeti csomagolást vagy textilzacskót.

Töltés

A vibrátor két AA elemmel működik, amelyeket a kezelőpanellel a fogantyú lecsavarásával
helyezhet be a készülék aljába. Egy kézzel egyszerűen és gyorsan cserélhet elemeket. Csak
győződjön meg arról, hogy az elemeket helyesen helyezte be a vibrátorba a "+" és "-" jelzések
szerint Kipróbáltuk, hogy a Vibe Therapy KamaSutra mennyi ideig rezeg megszakítás nélkül .óra
47 perc .

Vezérlés

Egyszerű kezelés két gombbal, gyorsan megtanulja. A vibrátor be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg röviden a kisebb vezérlőgombot. A nagyobb hullámos gomb rövid megnyomásával válthat a
stimulációs módok között. Amikor a játék be van kapcsolva, a kezelőpanel mindkét gombja világít.

Vibrációs programok

Négy impulzusprogram 3 intenzitásban órákon át szórakoztatja Önt.

Pulzálás hosszú időközönként (váltakozó rezgés és szünet)1.
Közepes időközönként pulzál2.
Gyors pulzálás rövidebb időközönként3.
Az első három rövid és a negyedik hosszabb impulzus megismétlése4.

Vízállóság

A játéknak csak vízálló felülete van. Ez azt jelenti, hogy a szilikon tömítés csak egy rövid, folyó víz alatti öblítést bír el
karbantartás közben.

Design és alak

Az egyenes, enyhén ívelt rózsaszín vibrátor a végén időtlennek és modernnek tűnik. Jellegzetes nyúlványai a nő
ölébe helyezve hatékonyan stimulálják a hüvelyt és a G-pontot.Az ezüst műanyag borítással díszített, anatómiailag
kialakított kezelőpanellel ellátott fogantyú jól tart a kézben, így megkönnyíti a készülék kezelését.
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Anyag

Az általunk készített Állami Népegészségügyi Intézet tanúsítványának köszönhetően megbízhat a minőségi
anyagokban és a vibrátor kialakításában. A kellemes tapintású klinikai szilikon rugalmasságot biztosít a készüléknek.
Rugalmas formája ellenére a vibrátor megőrzi erejét és tartósságát.

Szín

A világos rózsaszín romantikusnak tűnik. Hosszú, gyengédséggel teli játékokra csábít.

Méretek

Az ideális hosszúság és átmérő a kezdőknek és a tapasztalt hölgyeknek egyaránt tetszeni fog.

Teljes hossza: 23,5 cm
Használható hossz: 18 cm
Felső átmérője: 2,7 cm
Középső rész átmérője: 3,7 cm
Alsó átmérő: 3,9 cm
Súly elem nélkül: 195 g
Súly elemekkel: 241 g
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