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Vibrátor perličkový Basic 24 x 3,5 cm

Údržba

Po použití odporúčame umyť vlhkou handričkou alebo mydlom pod tečúcou vodou opatrne
tak, aby sa voda nedostala do kontaktu so spodnou časťou, v ktorej sú batérie. Dezinfekcia
pomôcok – podľa uváženia aspoň občas prestriekne dezinfekciou.

Nabíjanie

Vibrátor je na štyri tužkové AA batérie, výdrž podľa kvality batérií a typu stimulácia cca 1–3
hodiny. Odporúčame používať kvalitné alkalické alebo nabíjacie články, pretože perličkové
vibrátory majú všeobecne vyššiu spotrebu energie .Baterie sa medzi pružinky vkladajú
trochu ťažšie, kryt treba zospodu nasunúť do koľajničiek. S trochou cviku už to ide rýchlo :)

Vodeodolnosť

Vibrátor nie je ako celok vodeodolný, preto ho nepoužívajte v sprche ani vani.

Dizajn a tvar

Dvojitý vibrátor s výbežkom k stimulácii klitorisu. Pekný a výrazný žaluď (tvarovaná špička) a menšie a štíhlejšie
veľkosti (ľahké zavádzanie). V strednej časti dildá sú vnútri drobné vírivé perličky k dráždeniu pošvových stien.
Výbežok na klitoris s menšími rožkami, pri spustení kmitajú. Ovládanie uložené v spodnej časti vibrátora (rukoväte).

Žaluď je výrazný pekne tvarovaný, štíhlejšie.

Materiál

Jemný a pružný gél v transparentných (priehľadných) farbách – ružová, fialová, zelená (ostatné menej predávané
farby zatiaľ len v predajni). Nemožno ho ohýbať.

Vibračné výstupok na stimuláciu klitorisu jepružný, keď vibrátor stojí. Možno jedným prstom otočiť.

Farba

Ružová, priehľadná. Ružová je pozitívny farba spájaná so vzťahmi a láskou, v Číne symbolizuje nadchádzajúcej
úspech.

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 24,5 cm
Dĺžka bez ovládania: 17,5 cm
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Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
Priemer žaluď: 3,2 cm
Priemer perličky: 3,6 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

