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Adore Grab´n´Go II tlaková pomôcka + darček Toybag

Údržba

Údržbu vodotesnej pomôcky zvládnete behom chvíľky. Stačí ju opláchnuť pod
tečúcou vodou alebo utrieť vlhkou handričkou. Dezinfekcia pomôcok dotiahne
očistu do konca a zbaví hračku všetkých nečistôt, ktoré by ste si voľným okom
nevšimli. Suchú pomôcku uložte do textilného vrecka alebo originálnej
krabičky. Všetky erotické pomôcky by ste mali skladovať oddelene, pretože
rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Hračka vám príde od výrobcu z časti nabitá. Pred prvým použitím ju ale dobite
do plna. Predĺžite tým životnosť akumulátora. Moderný a pohodlný systém Click
‚n‘ Charge si rýchlo obľúbite. Jednu stranu magnetického USB kábla prichytíte
ku kovovým bodkám na spodnej časti rukoväte, druhý koniec potom zastrčte
do powerbanky alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky.

Tlakovú pomôcku dobijete cca za 80 minút. V priebehu tejto doby pomaly
preblikáva ovládacie tlačidlo, ktoré po nabití zostane svietiť. Plne nabitá hračka
ženy odmení 180 minútami rozkoše.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom zvládnete aj potme. Tlaková pomôcka sa zapína aj vypína dlhším podržaním
ovládacieho tlačidla, ktoré nájdete uprostred jej chrbta. Zapnutú hračku spoznáte aj podľa modro preblikávajúcej
diódy. Tlakové režimy prepínate cyklicky krátkymi stlačeniami tlačidla. Po preklikaní na najvyššiu intenzitu sa tak
plynule vrátite zase na tú najnižšiu.

Vodeodolnosť

Tlaková pomôcka má vďaka magnetickému dobíjaniu vodotesnú úpravu. Dámy sa s ňou preto môžu naložiť aj do
vane a dopriať si uvoľňujúci kúpeľ okorenený orgazmom.

Dizajn a tvar

Tlaková pomôcka v modernom designe pôsobí luxusným dojmom a svojim tvarom nám trochu pripomína kozmickú
loď. V špičke hračky nájdete stimulačný pyštek, ktorý parádne dolieha na každý klitoris. Vďaka fajn ergonómii a
prstencovej rukoväti sa model dobre drží v ruke a dámy do neho hravo prestrčia ukazovák alebo palec. Model Adore
Grab´n´Go II šikovne padne do dlane aj pánom, preto sa pomôcka hodí na spestrenie predohry. Manipuláciu uľahčujú
aj zvlnené prelisy na bočných stranách pomôcky. K pomôcke je pribalené aj šikovné látkové vrecúško.

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

Zamatovo hebký silikón si vás omotá okolo prsta hneď pri prvom pohladení. Tento prémiový materiál na seba neviaže
žiadne pachy a nespôsobuje alergické reakcie na kožu. Preto sa často využíva aj v zdravotníctve. Plastová prstencová
rukoväť zaujme pozornosť vysokým leskom a úžasne hladkým povrchom.

Farba

Efektná kombinácia elegantnej petrolejovej farby a odtieňa ružového zlata dodáva pomôcke punc luxusu. Dámy sa
budú pri hrátkach cítiť že je o nich postarané ako kráľovné.

Rozmery

Tlaková pomôcka má kompaktné rozmery a hravo sa zmestí do dlane. Vďaka svojej menšej veľkosti si ju so sebou
pribaľte aj do kufra alebo príručnej batožiny.

Celková dĺžka: 10,2 cm
Šírka pomôcky: 7 cm
Šírka náustku: 1,9 cm
Vnútorný priemer náustku: 1,4 cm
Priemer oka rukoväte: 3 cm
Hmotnosť: 110 g
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