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Realistický vibrátor s prísavkou a semenníkmi G-Touch

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora zvládnete rýchlo a hravo. Stačí ho po každej akcii
opláchnuť pod teplou vodou s kvapkou mydla a potom nechať vysušiť. Pocit
absolútnej čistoty pomôcky vám zaistíDezinfekcia pomôcok , Ktorá udrží vaše hračky
100% čisté. Potom už stačí len vibrátor uložiť v textilnom vrecúšku do šuplíka
oddelene od ostatných hračiek a tešiť sa na ďalšie dobrodružstvo.

Nabíjanie

Vibrátora dodáte šťavu pomocou dvoch tužkových AA batérií. Takže až vám doma
vypadne prúd a tento snedý krásavec zrovna dovibruje, stačí mu vymeniť batérie a
užiť si slastnú čiernu hodinku.

Ovládanie

Ovládanie je hračkou. Vibrátor má jediné tlačidlo. Pri stlačení tlačidla sa vibrátor
zapne a začne vibrovať. Akonáhle budete chcieť vibračné program prepnúť, stačí
kliknúť na tlačidlo a pri vypnutí sa tlačidlo dlhšie podrží. Takže ľahké ako facka.

Vibračné programy

Celkom 10 vibračných programov sa len tak neomrzí.

Klasické vibrácie – najvyššia intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najnižšia intenzita3.
Nepravidelne zvyšujúce sa pulzy4.
Pravidelné rýchle pulzy (rýchly tlkot srdca)5.
Rýchlo znižujúcou sa a zvyšujúcou sa pulzy6.
Rýchla pulzné vibrácie7.
Dlhšie pulzné vibrácie8.
Rýchla vibrácie s pauzou9.
Kratšie vibrácie s pauzou10.

Vodeodolnosť

Vďaka vodeodolné úprave vibrátor G-Touch ľahko umyjete, ale do vody si ho so sebou radšej neberte. Do krytu na
batérie by mohla zatiecť voda, ktorá by spôsobila koróziu. A to by znamenalo koniec vzrušujúcich hrátok.

Dizajn a tvar

Realisticky spracovaný vibrátor s parádnymi semenníkmi, výrazným žilkovaním a v sexi snedej farbe pôsobí ako živý.
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Vďaka zahnutej špičke dráždi bod G a dobre sa zavádza. Semenníky nie sú moc veľká, takže sa s vibrátorom parádne
manipuluje.

Materiál

Hladký, silikónový materiál vás očarí. Na dotyk je jemný ako ľudská koža. Ľahko sa čistí a udržuje vďaka svojim
neporéznym a hypoalergénnym vlastnostiam, ktoré zaručujú jeho dlhú životnosť.

Farba

Reálna snedá farba. Môžete si tak predstaviť hrátky so sexi černochom, ktorý vám to s radosťou urobí zozadu.

Rozmery

Zaraďujeme vibrátor do zlatého stredu veľkostí. Nie je ani veľmi malý, ani veľmi veľký. Proste ideálna pre
každú ženu.

Celková dĺžka: 23 cm
Použiteľná dĺžka: 17 cm
Priemer: 4 cm
Šírka prísavky: 9 cm
Hmotnosť: 287 g
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