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Pripínací penis Triple Flexi Stimulator

Údržba

Dezinfekcia pomôcok- pretože vajíčko nie je vodeodolné odporúčame na záver
ešte streknúť dezinfekciu na hračky, nech máte istotu, že je hračka zbavená
všetkých svinstvíček.

Vodeodolnosť

Výrobca neuvádza, že je vibračné vajíčko vodeodolné, preto ho radšej
nenamáčajte a pred umývaním vyberte. Ostatné mechanické časti môžete bez
obáv umývať aj používať vo vode, stačí mydlo a teplá voda.

Dizajn a tvar

Stimulátor je vlastne spojením výhod vibračného erekčného krúžku a pripínacieho penisu. Gélový krúžok navlečiete
na mužov penis, nad ním je pútko na vsunutie vibračného vajíčka, pod krúžkom zase kĺbové dildo (vnútri má kĺbový
mechanizmus, ktorý umožňuje tvarovanie).
Krúžok je zo silnejšej vrstvy gélu, ktorá sa dá minimálne roztiahnuť (cca 1 / 2–1 cm), drží tvar a umožňuje aj pevné
uchytenie dildá k telu. Priemer otvoru v krúžku je cca 3 cm (viď. Foto). Keď má muž penis s menším priemerom, bude
si musieť stimulátor pridržiavať rukou. Ak má mužov penis penis s priemerom nad 3.5–4 cm, môže ho pomôcka
sťahovať príliš. Je zakončené mierne tvarovanou špičkou. Povrch je hladký. Dildo je určené hlavne na použitie do
análu aj vagíny.

Materiál

Transparentné (priehľadný) gél, pružný a mäkký, napriek tomu drží tvar. Vďaka materiálu a kĺbovému
mechanizmu ohybné vo všetkých smeroch. Materiál nie je takmer cítiť.

Farba

Napájanie zaisťujú dve batérie AA tužkové. Vajíčko môžete využiť aj zvlášť k samostatnému dráždenie. Vibrácie sú
regulovateľné kolieskom na ovládači a v krajnej polohe pomerne silné. Ak je vajíčko zasunuté pri použití do
stimulátora ovplyvňuje hlavne krúžok, dildo vibruje minimálne.

Rozmery

Dĺžka dilda: 15 cm
Dĺžka zasunuteľná do vagíny / análiku: 11 cm
Priemer žaluď: 2,3 cm
Priemer strednej časti: 2,7 cm
Priemer spodnej časti: 2,9 cm
Hmotnosť: 260 g
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