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Vibrátor na klitoris Small Purple Dragonfly

Údržba

Očistiť vibrátor Small Purple Dragonfly vám zaberie sotva minútu. Stačí ho
namydliť a opláchnuť pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok potom zabráni
šíreniu mikroskopických fujtablú, ktoré by si chceli nárokovať vašu pomôcku
len pre seba.

Nabíjanie

Aby ste predĺžili životnosť batérie, odporúčame pred prvým použitím vibrátor dobiť doplna. Nabíjanie pomocou
praktického USB kábla zvládnete ľavou zadnou. Stačí guľatý konektor zasunúť až na doraz do malej, nenápadnej
dierky na spodnej hrane vibrátora. Že je konektor na svojom mieste, spoznáte podľa zacvaknutie. Druhý koniec kábla
pripojte k powerbance alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní svieti dióda iTouch ovládanie červeno. Po
nabití sa kontrolka rozsvieti na modro. Nám nabíjanie cez notebook trvalo cca 5 hodín. Vibrátor potom ale zvládol
vibrovať 2 až 4 hodiny vkuse, podľa zvolenej sily vibrácií.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte a zvládnete ho aj poslepiačky. Navrchu vibrátora nájdete klasické tlačidlo pre
zapnutie / vypnutie. Rovnakým tlačidlom potom meníte vibračné programy. Pomocou inovatívneho iTouch prvku
zmeníte intenzitu vibrácií jednoduchým prejdením prsta po tomto bielom prúžku s logom NT. Páči sa nám tiež
cestovné zámok, vďaka ktorému sa vám pomôcka nerozvibruje v batohu pri letiskovej kontrole. Stačí podržať na
dotykovom senzoru s logom NT prst po dobu cca 5 sekúnd a vibrátor sa uzamkne. Pre jeho odomknutie urobíte
to isté.

Vibračné programy

Celkom 8 búrlivých vibračných programov v 5 intenzitách vás slastne vyčerpá.

Stupne vibrácií:

Nízka intenzita vibrácií1.
Stredne nízka intenzita vibrácií2.
Stredná intenzita vibrácií3.
Stredne vysoká intenzita vibrácií4.
Vysoká intenzita vibrácií5.
Najvyššia intenzita vibrácií6.

Vibračné programy:

Klasická stála vibrácie1.
Klasická zosilňujúce vibrácie2.
Pulzné zvyšujúcou sa vibrácie3.
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Pulzy rýchlo idúce za sebou4.
Dva krátke hrubé pulzy a jeden dlhý, idúce rýchlo za sebou5.
Tri krátke pulzy a jeden dlhý pulz6.
Štyri dlhšiu pulzy za sebou7.
Opakujúce sa dva krátke pulzy a jeden dlhý klesajúci pulz8.

Vodeodolnosť

Vibrátor Small Purple Dragonfly je vodotesný. Zoberte si ho preto so sebou nabudúce do vane alebo vírivky. Uvidíte,
čo taká malá, vibrujúca Manta vo vode dokáže.

Dizajn a tvar

Futuristický dizajn vibrátora zaujme na prvý pohľad. Svojim tvarom pripomína Mantu obrovskú. Vďaka anatomickému
tvaru vibrátor skvele zapadá do ženského lona, a preto intenzívne dráždi klitoris. Small Purple Dragonfly skvele
padne do ruky a nevypadne z nej ani pri tom nejbouřlivějším orgazmu.

Materiál

Vibrátor Small Purple Dragonfly sa vyrába z kvalitného jemného a príjemného silikónu novej FDA technológie. Silikón
FDA je odolný a môže sa vyvárať. Tento materiál predčil svoju dobu a hovorí nahlas stôp mikróbom.

Farba

Hypnotizujúci purpurová farba zapôsobí na vaše oči ako magnet. Po chvíľke obdivovanie vibrátora ucítite, ako sa vám
začne variť krv a jej bublinky vyšumí do búrlivých ohňostrojov, ktoré budú vybuchovať vo vašom nadržaná lone.

Rozmery

Už na pohľad malé rozmery vibrátora zvádza k hrám v kabínkach obchodov, na WC v práci a kdekoľvek inde, kde vás
napadne.

Celková dĺžka: 11 cm
Šírka: 6 cm
Dĺžka k dotykovému ovládaniu: 8,5 cm
Hmotnosť: 109g
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