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Vibrátor Love Anchor – Kotva

Údržba

Po použití môžete vibrátor Kotvu umyť mydlom a vlažnou vodou. Pre 100%
ošetrenie vám skvelé poslúži Dezinfekcia pomôcok .

Nabíjanie

Dve mikrotužkové batérie vložte do vaginálnej časti vibrátora. Túto časť
oddeľte pootočením od zvyšnej časti. Vyberanie batérií vyžaduje trochu cviku.
Niektoré batérie idú ľahko von. Iné značky batérií nepatrne väčších rozmerov
vyberiete tak, že jemne kliknete vibrátorom o tvrdý stôl. Mrknite na video
s Dominikou.

Vodeodolnosť

Vďaka vodoodolnému prevedenie (silikónové tesnenie) a špeciálnemu uzáveru
batérií môžete vibrátor umyť pod tečúcou vodou. Na veľkej kúpanie a
namáčanie ale Kotva stavaná nie je.

Dizajn a tvar

Vibrátor má tvar kotvy a skladá sa z troch častí:

Vaginálne časť: Tvar pripomína špirálu, ktorá sa na konci rozširuje a je zahnutá – dráždi bod G. Po stranách sú1.
na povrchu tri ryhy, inak je hladký.
Análny časť: Úplne hladká bez výstupkov. Tvar zdanlivo pripomína malíček ruky, postupne sa rozširuje.2.
Klitoridálny časť: Hladká bez výstupkov, len v koncovej časti je vytlačená priehlbina o rozmeroch cca 2 ×3.
0,8 cm. Tvar zdanlivo pripomína palec ruky, postupne sa rozširuje.

Materiál

Takmer celú plochu pokrýva 100% lekársky silikón. Hebký, príjemný na dotyk, antialergénne. Miesto, ktoré
spája všetky tri časti (za ktoré sa vibrátor držia) spevňuje tvrdý ABS plast. Pružnú análny časť môžete ohýbať do
všetkých smerov.

Farba

Svetlo fialová matná. Iba miesto z ABS plastu, za ktoré sa vibrátor drží, je lesklé.

Rozmery

Dĺžka vaginálnej časti: 13,5 cm
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Dĺžka análny časti: 7 cm
Dĺžka klitoridálny časti: 5,5 cm
Priemer vaginálnej časti: 2–3 cm
Priemer análny časti: 1–1,7 cm
Priemer klitoridálny časti: 1,5 – 2,2 cm
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