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Súprava pomôcok Pink Set Basic

Dizajn a tvar

1.Vibrátor:

jednoduchý, rovný, bez výstupkov

2. Guličky:

guličky sú okrúhleho tvaru spojené šnúrkou uprostred, vo vnútri guľôčky
je menej plastová a tá pri pohybe vytvára vibrácii.

3. Vajíčko:

úzky, podlhovastý ovál, povrch hladký, vibrácie sa spúšťa a regulujú na
ovládači, ktorý je k vajíčku pripojený drôtikom.

4. Krúžky:

guľatý, na každom krúžku iné dráždivé výstupky na stimuláciu

Materiál

1.Vibrátor: plastový, tvrdý, priehľadný, nemožno ohýbať, materiál dobre prenáša vibrácie, ktoré sú pomerne silné.
Nemá vodeodolnú úpravu, odporúčame preto iba krátko umývať pod tečúcou vodou tak, aby sa voda nedostala do
kontaktu so spodným uzáverom. batériu, vibrácie sa regulujú pootočením spodného kolieska na uzávere vibrátora

2. Guličky:
tvrdý, plastový, vnútorné guličky nie sú kovové, nebudú teda hrdzavieť (ako sa u niektorých lacných modeloch
stáva). bez vodeodolné úpravy.

3. Vajíčko:
plastový, tvrdý, priehľadný. Výhodou je vodeodolná úprava, pri použití vo vagíne je vlhko a možno ich tiež ľahko
udržiavať. Odporúčame po použití umyť teplou vodou s mydlom a použiť dezinfekciu na erotické pomôcky.

4. Krúžky: mäkký gélový, pružný, viď. foto
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Rozmery

1.Vibrátor:

dĺžka vr. ovládanie: 13,2 cm
dĺžka bez ovládania: 11,2 cm
priemer vrchnej časti: 1,5 cm
priemer strednej časti: 2,3 cm
priemer spodnej časti: 2,3 cm

2. Guličky:

dĺžka: 22,5 cm
priemer guličky: 3,1 cm
dĺžka šnúrky uprostred: 6,5 cm
dĺžka šnúrky na jednej guličke: 9,2 cm

3. Vajíčko:

dĺžka vajíčka: 5,7 cm
priemer jednej časti: 1,7 cm
priemer strednej časti: 2,4 cm
priemer druhej časti: 107 cm

4. Krúžky:

minimálny priemer: 1,5 cm
maximálny priemer: 7 cm
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