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Vibrátor Blue Hand

Údržba

Po použití vibrátor dôkladne umyte mydlom v teplej vode, riadne ho vydrhnite,
pretože gél patrí medzi pórovité materiály. Dezinfekcia pomôcok sa vám postará
o to, aby bola vaša hračka čistá a stále ako nová.

Vodeodolnosť

Výrobca udáva vodotesnosť v sprche a pod tečúcou vodou (kvôli ľahšej údržbe po
použití), my sme ho testovali priamo ponorením do nádoby s vodou (na cca
2 minúty) a všetko OK, vnútri ani kvapka vody. Napriek tomu neodporúčame
vibrátor namáčať v sprche dlhšiu dobu, dovnútra môže prenikať vlhkosť a urýchliť
koróziu vnútorných častí.

Dizajn a tvar

Tvar roztvorené ruky, palec stojace oproti dvom prstom, náznak dlane a zápästia –
v životnej veľkosti, povrch na vnútornej strane palca zdrsnený výstupkami. Ruka je
pre život každého človeka celkom zásadný. Je symbolom prijímania aj dávania.
Okrem iných úrovní aj v erotickom živote hrá svoju dôležitú úlohu. Je zdrojom
hladenie, láskanie a slastných dotykov. Často sú to tie najerotickejšie zážitky
z celého sexu. Nie vždy však máme milujúceho partnera s príjemnou teplou dlaňou
a hybkými prstami pri sebe.

Materiál

Pružný a poddajný gél, prispôsobivý telu. Celý vibrátor môžeme ľubovoľne ohýbať, všetky prsty sú pružné.Vůně a
aróma materiálu je možné ako u všetkých gélových vibrátorov, tzn. nová pomôcka po rozbalení je zvyčajne cítiť
typickú zápachom. Po niekoľkých Umyté slabne až takmer vymiznú. Výstupky (bodlinky) na palci sú trochu tuhšie.

Farba

Modrá (na fotkách s Kamilou je fialová farba, ktorú už výrobca nahradil novší modrú).

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 22,5 cm
Dĺžka bez ovládania: 20 cm
Dĺžka zasunuteľná do vagíny: 10 cm
Priemer žaluď: 3 cm
Priemer stredná časť: 4,5 cm
Priemer spodná časť: 2,8 cm
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