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Ocean Blue – súprava 6 pomôcok

Údržba

Starostlivosť po použití je ľahká, doprajte všetkým pomôckam sprchu
s kvapkou mydla a osušte. Dezinfekcia pomôcok dokončí pocit čistoty.
Nastriekajte, nechajte pôsobiť a zotrite.

Nabíjanie

Otočte uprostred na polohu OPEN a vložte jednu tužkové AA batériu. Otestovali sme, že s našimi obyč batériami
vibroval 4 hodiny v kuse.

Ovládanie

Ovládanie vibrátora je jednoduché. Vystačíte si uprostred s otočným kolieskom a tlačidlom hore. Uprostred otočíte na
ON, a stlačením tlačidla zapnete a prepínate programy. K vypnutiu stačí len tlačidlo pridržať. A pre istotu, otočte na
OFF, nestane sa, že sa nechtiac spustí napríklad v kabelke.

Vibračné programy

Slabé vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Pulzujúce vibrácie4.
Vlnová vibrácie5.
Cha-cha – dve ihneď za sebou idúce krátke vibrácie, jeden dlhší a zase tri kratšie6.
Vtipálek – štyri silnejší pulzy a jedna dlhšia šoková vlna7.
Rampa – vzrastajúci vibrácie8.
Tempo – dlhšia pravidelné pulzy9.
Masáž – rýchle intenzívne vibrácie10.

Vodeodolnosť

Všetky silikónové pomôcky sú vodotesné. Vibrátor má iba tesniacu gumičku, letmé opláchnutie pod vodou zvládne,
ale na vodné hrátky si vezmite iného parťáka.

Dizajn a tvar

Šmrncovný sada, ktorá je svieža a krásne prepracovaná do detailu.

Análny kolíček s guličkou je malý a vyzerá ako čapík na teplotu. Má úzku zaguľatenou špičku, ktorá sa dole mierne
rozširuje pre umocnenie pocitu. Kolíček a pätku spája úzky krk uprostred s guličkou. Vďaka malej veľkosti a úzkej
špičke sa dobre zavádza as pätkou sa parádne hrá. Zasúvanie a vysúvanie je tak nejaví vzrušujúce, ale aj
jednoduché.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Análny kolíček na masáž prostaty je malý. Má guľatejší špičku a postupne rozširujúca sa telo a pod ním guľôčku.
Pätka kolíka je ergonomicky tvarovaná, čo je ako pre manipuláciu s kolíkom, tak pre bežné nosenie veľkým prínosom.

Análny kolíček s prísavkou má klasický, kónický tvar. To znamená, že má úzku špičku a postupne sa rozširuje.
Práve vďaka úzkej špičke sa dobre zavádza, ale zároveň vďaka väčšiemu priemeru vyplní zadoček. Kolík má taky
tenkú, dlhšiu stopku zakončenou prísavkou.

Análne korálky majú päť guličiek, ktoré sú pokryté vrúbkami. Sú prepojené na silikónovej šnúrke zakončené
očkom. Zavádzanie ide trochu horšie, takže nečakajte žiadne šup sem, šup tam, ale na druhú stranu sa s ňou dá
fajnová vyhrať.

Prísavky na bradavky vyzerajú ako väčšie guličky zakončené stopkou. Stopka krásne priľne k bradavke. Chytí a len
tak nepustí.

Vibrátor sa nám páči. Je štíhly a padne dobre do ruky. Hlavica je zakončená tromi kovovými zaoblenými výstupkami
na stimuláciu erotogénnych miest. Uzáver zhruba v polovici vibrátora (spodná časť) sa dá pootočením a ťahom
otvoriť. Vložíte tam batérie a spustíte vibrácie. Šípka naznačuje polohu, v ktorej sa vibrátor nachádza (on, off, open).
V balení nájdete 4 nástavce pre nasunutie na hlavicu.

Materiál

Všetky análne hračky sú jemné, hebké vďaka silikónu, ktorý je priamo k pomaznanie. Vibrátor a nástavce sú
z pevného ABS plastu. Párkrát nám pri testovaní spadol na zem a neobjavila sa na ňom ani miniatúrne puklinka.
Akurát je plast trochu náchylnejšie ku škrabancom, ale za to ako dobre vedie vibrácie, mu to odpúšťame.

Farba

Svieža oceánovo modrá, ktorá vás na svojich vlnách odnesie do sveta slasti a fantázie.

Rozmery

Análny kolíček s guličkou:

Celková dĺžka: 10,6 cm
Použiteľná dĺžka: 9,1 cm
Priemer najužšej časti: 0,91 cm
Priemer najširšej časti: 1,95 cm
Priemer guličky: 1,95 cm
Dĺžka pätky: 6,1 cm

Análny kolíček na masáž prostaty:

Celková dĺžka: 8,5 cm
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Použiteľná dĺžka: 8 cm
Priemer najužšej časti: 1 cm
Priemer najširšej časti- vrchnej časti: 2,3 cm
Priemer spodnej guličky: 1,98 cm
Dĺžka pätky: 4,9 cm

Análny kolíček s prísavkou:

Celková dĺžka: 11,3 cm
Použiteľná dĺžka: 9,3 cm
Priemer najužšej časti: 1,2 cm
Priemer najširšej časti: 2,75 cm
Priemer guličky: 1,95 cm
Dĺžka pätky: 2 cm
Priemer prísavky: 4,4 cm

Análne korálky:

Celková dĺžka: 29 cm
Použiteľná dĺžka: 25 cm
Dĺžka guličky: 2,1 cm
Priemer guličky: 2,2

Prísavky na bradavky:

Celková dĺžka: 6,2 cm
Priemer použiteľný k prisatiu: 3,4 cm
Priemer balónika: 4,3 cm

Vibrátor:

Celková diaľka: 12,9 cm
Dĺžka i s násadou: 13,4 cm
Priemer špičky vibrátora: 2,1 cm
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