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Návlek na penis Vibro Man

Údržba

Návlek má vodotesnú úpravu, takže jeho údržbu zvládnete rýchlosťou blesku.
Pred očistou ale vytiahnite vibračnú patrónu, aby sa do nej nedostala voda.
Návlek opláchnite pod vlažnou tečúcou vodou s kvapkou mydla a nechajte ho
dobre vyschnúť.Dezinfekcia pomôcok zbaví hračku všetkých skrytých nečistôt.
Suchú pomôcku uložte do tmavého šuplíka oddelene od ostatných hračiek, aby
na seba nemohli materiály vzájomne pôsobiť a poškodiť sa. Parádny bude
textilné vrecúško alebo originálny obal.

Nabíjanie

K prevádzke patróny postačí tri LR44 batérie. Po ich vybití je jednoducho
vymeňte za nové a môžete ďalej pokračovať v hrách. Pri našom testovaní
vydržal minivibrátorek v prevádzke 60 minút.

Ovládanie

Ovládanie zvládnete ľavou zadnou, pretože vibračné patrónovi zapnete aj
vypnete iba jedným tlačidlom. Bez batérií to nepôjde, ale jedny k vám dorazí už
rovno vo vibračnej patróne. Než sa pokúsite hračku zapnúť, musíte
odskrutkovať závit a vytiahnuť zo zásobníka biely papierik. Minivibrátorek
poháňa tri LR44 batérie. Všetky patrí – dole a + nahor. Potom už len závit
zaskrutkujete a dlho podržíte tlačidlo pre zapnutie. Keď budete chcieť vibráciu
vypnúť, opäť na pár sekúnd stlačte ovládacie tlačidlo patróny.

Vodeodolnosť

Návlek je vodotesný, ale s vibračnou patrónou vodné hrátky neodporúčame. Do závitu sa ľahko dostane voda a
patróna by sa doslova utopila.

Dizajn a tvar

Výrazný žaluď a žilkovanie pôsobí realistickým dojmom. Priehľadná farba dodáva návleku šmrnc, pretože opticky
zväčšuje penis ako cez lupu. Výbežok na klitoris v tvare zajačika poháňa vyberateľné vibračné patróna. Návlek sa
dobre drží v ruke, akurát sa ťažšie nasadzuje na mužskú pýchu. My si však myslíme, že to s trochou cviku zvládnete
ľavou zadnou.

Materiál

Kvalitná TPE / TPR materiál skvele pruží a uľahčuje nasadzovanie návleku až za semenníky. Zamilujete si aj jeho
ľahkú údržbu.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Farba

O slastnú masáž klitorisu sa po zapnutí vibračnej patróny postará jedna rýchla konštantné vibrácie.

Rozmery

Veľké rozmery robia z návleku poriadneho macka, ale skúsených dračica si s jeho veľkosťou hravo poradí. Návlek
najlepšie padne mužom s penisom s dĺžkou 16–18 cm. Menej obdarení páni ho síce nezaplní, ale aj tak vám
pomôcka pri sexe urobí dobrú službu, pretože bude držať tvar.

Celková dĺžka: 22 cm
Priemer žaluďa: 5,7 cm
Priemer otvoru na penis: 5,1 cm
Priemer otvoru na semenníky: 5,1 cm
Hmotnosť: 209 g
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