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Realistický vibrátor Natural Dick

Údržba

Údržba nie je nič zložité a ani vám nezaberie čas. Stačí opláchnuť hračku pod vodou s trochou
mydla a vysušiť. Dezinfekcia pomôcok vám zaistí absolútnu čistotu. Buďte pri čistení opatrní, aby
sa voda nedostala do uzáveru na batérie, vibrátor už by potom nemusel fungovať, ako má.

Nabíjanie

Vibrátor je na batérie, čo má aj svoje výhody. Predstavte si, že ste v tom najlepšom a najazdia sa
vám vibrátor vypne. Len vymeníte batérie a idete ďalej. Do vibrátora patria tri mikrotužkové AAA
batérie.

Ovládanie

Vďaka tomu, že vibrátor má iba jedno tlačidlo, je ovládanie jednoduché. Pri prvom stlačení sa
vibrátor zapne. Pri ďalšom klikanie meníte programy a pri poslednom, dlhšom stlačení sa vibrátor
vypne. Navyše tento macek vie ešte niečo. Po zapnutí vibrátora sa vibrácie spustí tam, kde ste ich
pri poslednom použitím vypla. Budete mať svoj obľúbený program už pri štarte.

TIP zo života: poriadne utiahnite uzáver musíte počuť cvaknutie. Potom už bude mazel
pripravený na akciu.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov vás prevedie dobrodružnú chodníkom rozkoše až na samotný vrchol slasti.

Klasické vibrácie – najvyššia intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najnižšia intenzita3.
Nepravidelne zvyšujúce sa pulzy4.
Pravidelné rýchle pulzy (rýchly tlkot srdca)5.
Rýchlo znižujúcou sa a zvyšujúcou sa pulzy6.
Rýchla pulzné vibrácie7.
Dlhšie pulzné vibrácie8.
Rýchla vibrácie s pauzou9.
Kratšie vibrácie s pauzou10.

Vodeodolnosť

Vodeodolný síce je, ale vodotesnosť mu chýba. Takže áno, na umytie hračky po hrátkach je stavaný, ale s dlhými
kúpeľmi sa budete musieť rozlúčiť. Keby vám kúpeľ s vymazleným vibrátorom nedala spať, navlečte z druhej strany
kondóm a urobte na ňom uzlík, aby sa do neho nedostala voda.
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Dizajn a tvar

Detailný realistické prevedenie vibrátoru pripomína skutočný penis. Páči sa nám výrazné žilkovanie aj zhrnutá
predkožka. Vďaka úzkej špičke žaluďa sa vibrátor ľahko zavádza a intenzívne dráždi bod G. Vibrátor sa parádne drží a
ľahko ovláda. Celkové prevedenie vibrátora Natural Dick nám pripadá vierohodné a krásne.

Materiál

Pružný, hladký, antialergénne. Proste náš milovaný silikón.

Farba

Jemná pleťová farba dodáva vibrátora reálny vzhľad, ktorý vás položí na lopatky. Predstavte si sexy chlapíka, ako
vám dáva poriadne do tela a užívajte si ten blažený pocit.

Rozmery

Tento dlháň sa nám svojou veľkosťou pozdáva. Pretože nemá prísavku ani semenníky, využijete jeho potenciál
naplno. Mať v sebe takého vtáka, to je žúžo labůžo.

Celková dĺžka: 24 cm
Použiteľná dĺžka: 21 cm
Priemer: 4,8 cm
Hmotnosť: 284 g
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