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Vibračné vajíčko Pink Dream + darček Toybag

Údržba

Údržbu hravo zvládnete vcukuletu. Vďaka vodeodolné úprave môžete vajíčko
po použití jemne namydliť a opláchnuť pod tečúcou vodou. Potom ho osušte
jemným uterákom a nechajte poriadne uschnúť. Ak si ale potrpíte na absolútnu
čistotu, tak jedine Dezinfekcia pomôcok zbaví vibračné vajíčko všetkých
nečistôt. Stačí ju na vajíčko nastriekať, minútu nechať pôsobiť a potom
opláchnuť. Pred schováním pomôcky do šuplíka slasti odporúčame vibračné
vajíčko Pink Dream vložiť do vrecúšku, aby jeho materiál nezreagovala
s ostatnými pomôckami vo vašej zbierke.

Nabíjanie

Vibračné vajíčko poháňa 2 tužkové Batérie . Ich výdrž sa potom líšia podľa
kvality jednotlivých značiek. Väčšinou s nimi ale vajíčko zvládne vibrovať
niekoľko hodín. Potom vibrácie začnú slabnúť, až sa úplne zastaví. A to je tá
správna chvíľa na výmenu starých batérií za nové.

Vibračné programy

Vibrácie si ženy vychutnajú v 4 intenzitách, ktoré ich postupne vynesú ku slastnému vrcholu.

Klasická vibrácie slabé intenzity1.
Klasická vibrácie strednej intenzity2.
Klasická vibrácie vysokej intenzity3.
Klasická vibrácie najvyššej intenzity4.

Vodeodolnosť

Vodeodolnú úpravu vajíčka Pink Dream oceníte hlavne pri údržbe, kedy ho jednoducho opláchnete pod
tečúcou vodou.

Pri našom testovaní sme vajíčko ponorili aj s ovládačom na 10 minút do vody a po vybratí bolo vnútri suché. Môžete
si s ním preto trochu zabaviť aj v sprche. Do vírivky si ho ale radšej neberte. Aj napriek jeho silikónové tesnenie by
ste ho utopili.

Dizajn a tvar

Oválny tvar vajíčka síce pôsobí minimalisticky, ale drží sa osvedčeného anatomického prevedenie, vďaka ktorému sa
dobre zavádza. Skladá sa z dvoch častí, ktoré spoznáte podľa nenápadného spoja po obvode vajíčka. Hranatý
ovládač, ktorý skvele padne do ruky, spája s vajíčkom drôtik. Ten neslúži pre vyťahovanie vajíčka z vagíny, preto za
neho neťahajte. Mohli by ste ho odtrhnúť.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
https://www.ruzovyslon.sk/baterie-do-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Materiál

Použitý tvrdý ABS plast si obľúbite pre jeho zamatovo hladký povrch a pre jeho schopnosť intenzívne prenášať
vibrácie po celej dĺžke vajíčka.

Farba

Vibračné vajíčko Pink Dream v pastelovo ružovej farbe vám pripomenie vôňu cukrovej vaty a prebudí vo vás túžbu po
nežnostiach. S chuťou sa necháte strhnúť do víru vášne.

Rozmery

Kompaktná veľkosť vajíčka aj ovládače oceníte hlavne pri cestovaní. Vajíčko Pink Dream sa zmestí do každého
batohu.

Dĺžka vajíčka: 5,7 cm
Priemer vrchnej časti: 2 cm
Priemer strednej časti: 2,5 cm
Priemer spodnej časti: 2 cm
Hmotnosť: 116 g
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