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Blue Thrill - sada 3 pomôcok

Údržba

Vďaka vodeodolnému prevedeniu bude čistenie pomôcok brnkačka.
Odporúčame každú hračku pred aj po použití namydliť a dôkladne opláchnuť
teplou vodou. Dezinfekcia pomôcok sa hodí použiť na záver čistenia tak, aby
ste si mohli byť istí 100% čistotou svojich erotických pomôcok.

Nabíjanie

Minivibrátor napája jedna ceruzková AA batéria. Vymeníte ju tak, že otočíte
spodnou časťou vibrátora proti smeru hodinových ručičiek. Po odskrutkovaní
krytu vložte dovnútra jednu AA batériu a potom vibrátor opäť zaskrutkujte.
Výdrž vibrátora závisí na kvalite použitých batérií. Ale s jednou plne nabitou
batériou zvládne vibrátor vibrovať niekoľko hodín. Potom začnú vibrácie
slabnúť.

Ovládanie

Vibrátor sa ovláda ľahko. Zvládnete to aj poslepiačky. Pre zapnutie otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek. Pri
otáčaní v tomto smere zvyšujete intenzitu vibrácií. Pre zníženie vibrácií alebo úplné vypnutie vibrátora otočte
kolieskom proti smeru hodinových ručičiek.

Vibračné programy

Vibrátor vás uspokojí tromi stupňami intenzity:

Nízka intenzita
Stredná intenzita
Vysoká intenzita

Vodeodolnosť

S análnym kolíkom a dildom si môžete užívať vodné hrátky pekne do sýtosti. Pri vibrátore si však dávajte pozor. Má
síce vodeodolné prevedenie, takže údržba bude v pohode, ale nie je vodotesný. Preto si ho do sprchy ani do vane
radšej neberte.

Dizajn a tvar

Celá sada pôsobí kvalitne a pomôcky svojimi menšími rozmermi vyzývajú na experimentovanie.

Dildo s prísavkou vyzerá skoro ako živý penis, nebyť modré farby, skoro by sme ho nerozoznali od toho pravého.
Nechýbajú mu prepracované, vystúpené žilky ani vráskavé gule. Potešila nás jeho ohybnosť a menšie rozmery, ktoré
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ocenia aj hanblivý začiatočník. Pri hrátkach sa dobre drží v ruke.

Malý, ale šikovný vibrátor sa skvele zmestí do kabelky a tvarom pripomína rúž. A rovnako ako rúž je po celej svojej
dĺžke rovný ako pravítko, akurát špičku má skosenú. Minivibrátor sa tak lepšie zavádza a navyše po klitorise jazdí
hore a dole ako skúsený milenec. Drží sa za vrúbkovanú základňu, takže vám nikdy nevykĺzne z ruky.

Análny kolík s očkom vyzerá ako malá kotva, ktorú s radosťou necháte zakotviť medzi polovičkami. Vďaka
hladkému a hebkému povrchu vkĺzne do análika ako po masle. A vďaka efektnému očku sa kolíček parádne drží a
ľahko vyťahuje.

Materiál

Análny kolíček aj dildo budete neustále hladkať kvôli jemnému silikónovému materiálu, z ktorého sa obe pomôcky
vyrábajú. Minivibrátor sa síce vyrába z ABS plastu, ale vďaka tenkej silikónovej vrstve na povrchu je na dotyk rovnako
príjemný a hladký ako kolík s dildom.

Farba

Elegantná tyrkysová farba vás vyzve na preskúmanie vlastnej sexuality a naplnenie najodvážnejších erotických
fantázií.

Rozmery

Menšie rozmery sú ideálne pre začiatočníkov alebo pokročilých milovníkov, ktorí hľadajú cestovnú verziu pomôcok.

Dildo s prísavkou:

Celková dĺžka: 17,5 cm
Použiteľná dĺžka: 13,2 cm
Priemer špičky: 2,7 cm
Priemer pod žaluďom: 3 cm
Priemer pri koreni: 3,3 cm
Dĺžka semenníkov: 6,3 cm
Výška semenníkov: 3,1 cm
Priemer prísavky: 5,7 cm
Hmotnosť: 229 g

Vibrátor:

Celková dĺžka: 13,4 cm
Použiteľná dĺžka: 10,9 cm
Priemer špičky: 2,2 cm
Priemer strednej časti: 2,6 cm
Hmotnosť: 78 g
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Análny kolík:

Celková dĺžka: 10,6 cm
Použiteľná dĺžka: 6,4 cm
Priemer najširšej časti: 2 cm
Hmotnosť: 24 g
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