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Gélový vibrátor Blueberry I Basic

Údržba

Dezinfekcia pomôcok – tu nájdete dôležitý prípravok, na ktorý by sa pri nákupe nemalo
zabudnúť. Vyčistí a ošetrí pomôcku, ktorá potom dlhšie vydrží.

Ovládanie

Vibrátor Borůvka® I Basic je napájaný na 2 AA tužkové batérie. Sú pomerne silné a
intenzívne na najvyššom stupni.Vibrátor zapnete menším kolieskom v spodnej časti.
Môžete si nastaviť cca 3 stupne intenzity s menej výrazným rozdielom. Otočením
kolieska v smere hodinových ručičiek vibráciu zapnete. Otočením kolieska späť, sa
vibrácie vypne. Borůvka® I Basic patrí medzi tichšie modelmi. Iba pri najvyššom stupni
vibrácií je hlučnosť strednej. Testovali sme výdrž batérií a možno počítať okolo 5 hodín
prevádzky s obyčajnými alkalickými batériami pri vyššej stupni intentity vibrácie.

Vodeodolnosť

Gélový vibrátor nie je vodeodolný. Odporúčame opatrne umývať pod tečúcou vodou
(tak, aby sa do vibračného motorku nedostala voda), alebo utierať mokrou handričkou.

Dizajn a tvar

Vibrátor je strednej veľkosti, menšieho priemeru. Žaluď je pomerne malý na svoju dĺžku, žilky celkom ujdú
(bývajú aj výraznejšie). Tvar mierne zahnutý (dráždi G bod).

Materiál

Mäkký gélový, príjemný na dotyk. Horná polovica je veľa ohybná. Pomôcka má typickú vôňu, ktorá časom takmer
vymizne.

Farba

Moderná fialová, veľa žiadaná. Purpurovo fialová je dôstojná, vznešená, povzbudivá i tajomná farba, symbolizuje
duchovno i srdečnosť. Býva spájaná s intuíciou, podporuje vnútorný pokoj a vyrovnanosť mysle. V prírode má
fialovú farbu napr. Drahokam ametyst.

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 22,5 cm
Dĺžka bez ovládania: 20,2 cm
Priemer žaluď: 3,2 cm
Priemer strednej časti: 3,5 cm
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Priemer spodnej časti: 4,4 cm
Hmotnosť: 308 g
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