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Vibrátor na masáž prostaty G-Vibe

Údržba

Vodeodolný vibrátor umyjete ľahko a rýchlo. Pred aj po každom použití ho namydlite a opláchnite
pod prúdom vlažnej vody. Dezinfekcia pomôcok zbaví pomôcku všetkých nečistôt, a to aj tých
mikroskopických, ktorých by ste si voľným okom nevšimli. Stačí dezinfekciu na hračku nastriekať,
nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec vibrátor osušte uterákom a schovajte ho do
textilného vrecka alebo originálnej krabičky. Vďaka oddelenému skladovaniu od ostatných
erotických pomôcok zabránite tomu, aby na seba ich rôznorodé materiály reagovali a
poškodzovali sa.

Nabíjanie

Hračku poháňa dve AA ceruzkové batérie, ktoré vložíte dovnútra pomôcky po odskrutkovaní
spodného krytu. Batérie vložte do pomôcky znakom „+“ smerom dole a potom späť zaskrutkujte
viečko. Stav vybitia batérií spoznáte podľa slabnúcej intenzity vibrácií. Nám pri testovaní vydržal
vibrátor fungovať cca 2 hodiny vkuse. Potom začali jeho vibrácie slabnúť. Bohužiaľ, batérie nie sú
súčasťou balenia.

Ovládanie

Intuitívne ovládanie pomocou otočného kolieska, ktoré nájdete na spodnej strane vibrátora, sa
rýchlo naučíte. Vibrátor zapnete pootočením ovládacieho kolieska v smere hodinových ručičiek.
Tým istým pohybom si tiež regulujete silu vibrácií. Otočením v opačnom smere nakoniec
pomôcku vypnete.

Vibračné programy

Celkom 3 stupne vibrácií vás vynesú na vrchol slasti.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
3. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity

Vodeodolnosť

Vibrátor na masáž prostaty G-Vibe má vďaka tesniacemu krúžku v závite vodeodolné prevedenie. Ľahko ho po akcii
umyjete pod tečúcou vodou, ale do vane plnej bubliniek si ho radšej neberte. Utopil by sa.

Dizajn a tvar

Vibrátor nám svojim zakrivením pripomína hokejku. Vďaka tomu skvele dolieha na bod G aj na prostatu, ktoré
premasíruje silnými vibráciami. Celkovo hračka vyzerá moderne a elegantne. Jej štíhle telo sa dobre drží v ruke a po
nalubrikovaní hladko vkĺzne do vagíny aj zadočku.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
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Materiál

Na dotyk zamatovo hebký, pevný ABS plast intenzívne prenáša vibrácie po celej dĺžke pomôcky.

Farba

Praktická čierna farba v kombinácii so žiarivo strieborným prúžkom nad ovládacou časťou prepožičiava pomôcke
luxusný vzhľad. Nechajte sa omámiť jej eleganciou a popustite uzdu svojej fantázie.

Rozmery

Úzky, anatomický tvar vibrátora premasíruje vagínu alebo análik aj začiatočníkom.

Celková dĺžka: 22 cm
Použiteľná dĺžka: 18 cm
Priemer tela vibrátora: 2,5 cm
Priemer zakriveného výbežku: 3,7 cm
Hmotnosť: 125 g
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