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Vibrátor Love-Clone rovný (17 cm)

Údržba

Dezinfekcia pomôcok očistí vašu hračku blesku rýchlo a bude čistá a bez nečistôt. Potom nechajte
zaschnúť a ošetrite (jemne posypte) priloženým alebo obyčajným detským púdrom.

Ovládanie

Menším kolieskom v spodnej časti vibrátor zapneme.
Môžeme si nastaviť cca 3 stupne intenzity s výrazným rozdielom.

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný, môže sa používať v sprche (nie vo vani). Vibrátor je možné umývať
mydlom pod teplou tečúcou vodou tak, aby sa do spodnej časti (čierny uzáver) nedostala
voda – uzáver treba utiahnuť trochu viac. Spoznáme to tak, že po správnom utiahnutí vibruje. Ak
je však utiahnutý málo, vibrácie nepôjdu zapnúť.

Dizajn a tvar

Realistický tvar, jasne tvarovaný žaluď aj žilky na povrchu. Vibrátor je rovný po celej dĺžke,
bez zakrivenia, nie je teda vhodný pre stimuláciu G-bodu. Bez rozšírenia v spodnej časti. Jeho
použiteľná veľkosť je preto väčšia, ale nestimuluje vaginálne vchod svojimi výstupkami.

Nemožno vibrátor ohýbať (vnútri je po celej dĺžke vibračné trubice), môže to byť ako výhoda (lepšie sa zavádza), tak
i nevýhoda (nedá sa s ním tak vyhrať ako s ohybným dildom).

Materiál

Veľmi mäkký a príjemný (umelá koža – Love Clone), v porovnaní s bežnými gélovými vibrátormi je lepšie, pôsobí
realistickejším dojmom. Nevýhodou je zložitejšia údržba – priložený je malý púder, ktorým by sa mal vibrátor po
použití a umytí zasypať. Nie je to nutné, ale rozhodne odporúčame, inak sa materiál stane lepivým. Možno použiť
obyčajný detský púder.

Farba

Telová natural. Farba, tvar i materiál na nerozoznanie od živého.

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 18,5 cm
Dĺžka bez ovládania: 16 cm
Priemer žaluďa: 3,4 cm
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Priemer strednej časti: 3,5 cm
Priemer spodnej časti: 3,9 cm
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