
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vibračný análny kolík s ovládačom Orchid Zen

Údržba

Údržbu kolíka zvládnete ľavou zadnou. Je totiž vodotesný. Doprajte mu vodný
kúpeľ s kvapkou mydla. Dezinfekcia pomôcok zaručí, že bude kolík
dokonale čistý.

Vibračné programy

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – vysoká intenzita3.
Rýchle pulzy4.
Štyri kratšie pulzy a jeden dlhší5.
Sínusoida – plynule sa znižujúce a zvyšujúce vibrácie6.
Rýchla sínusoida – plynule sa znižujúce a zvyšujúce vibrácie7.

Vodeodolnosť

Je fajn, že je kolík vodotesný, užijete si tak vo vani, sprche alebo vírivke. Pozor ale na ovládač, ten vodotesný nie je.
Kolík sám o sebe funguje aj bez ovládača, takže hurá s ním do vane.

Dizajn a tvar

V peknej, žensky vyzerajúcej krabičke s potlačou kvetín nájdete v pene uložený kolík s ovládačom. Kolík má
ergonomický tvar, vďaka ktorému nebude vykĺzavať. Pekne priľne k telu a prispôsobí sa každému záhybu. Ovládač
padne do ruky ako uliaty.

Materiál

Jemný silikónový materiál poteší zadoček. Ovládač je v ruke zamatovo hebký.

Farba

Sýto ružová farba vo vás prebudí hravosť. Pôsobí romanticky a zároveň nabíja energiou. Vo fotogalérii nájdete staršej
fialovú verziu.

Rozmery

Kolík sa so svojou použiteľnou veľkosťou a priemerom hodí ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých. Je príjemne
ťažký, ucítite ho tak pri každom svojom pohybe, kroku.

Celková dĺžka: 12,1 cm
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Použiteľná dĺžka: 10 cm
Priemer v hornej časti kolíka: 1,9 cm
Priemer v najširšej časti: 3,6 cm
Dĺžka ovládača: 6,5 cm
Šírka ovládača: 3,8 cm
Hmotnosť kolíka: 109 g
Hmotnosť ovládača: 17 g
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