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Womanizer Liberty tlaková pomôcka + darček Toybag

Údržba

Womanizer Liberty má vodotesnú úpravu, takže jeho jednoduchú údržbu hravo
zvládnete. Pomôcku opláchnite teplou vodou s kvapkou mydla a osušte jemným
uterákom. Mäkká násadka sa dá zložiť, takže môžete v prípade potreby opatrne
vytrieť záhyby aj pod silikónovým nadstavcom. Dezinfekcia pomôcok urobí zvyšok
očisty za vás. Suchý Womanizer uložte do zásuvky k ostatným hračkám tak, aby na
seba materiály iných pomôcok nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Super bude
originálny obal alebo textilné vrecúško.

Nabíjanie

Od dodávateľa prišla pomôcka z jednej tretiny nabitá, ale pred prvým použitím
odporúčame hračku dobiť doplna. Predĺžite tým životnosť batérie. Womanizer
Liberty sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý po prichytení na kovové magnetické
body v spodnej časti pomôcky zapojíte opačným koncom do nabíjacieho adaptéra
na mobilný telefón, do notebooku alebo počítača.

Nabíjanie Womanizeru spoznáte podľa blikajúcej bielej diódy vnútri silikónovej
hubice, ktorá pri plnom nabití hračky prestane blikať. Prvé nabíjanie nám trvalo 2 a
pol hodiny. Pri najvyššom sacom výkone si Womanizer vychutnáte zhruba 50 minút
a následné nabíjanie trvá asi 60 minút.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie dvoma tlačidlami zvládnete na prvú dobrú. Womanizer zapnete aj vypnete dlhším stlačením
tlačidla + a následne si intenzitu dráždenia prepínate tlačidlami + a -.

Najslabší tlakový program jemne rozkmitá klitoris a hodí sa aj pre citlivé ženy a začiatočníčky. Najsilnejší mód
dostane na vrchol aj náročné dámy, ktoré si potrpia na nekompromisnú stimuláciu klitorisu.

Womanizer Liberty patrí medzi tichšie pomôcky a po jej zapnutí nie je hračka takmer počuť. Pri najsilnejšom stupni
dráždenia už bude tento krásavec tichou nočnou miestnosťou znieť trochu hlasnejšie, ale deti ani partnera z hlbokého
spánku nevzbudíte. Tlaková pomôcka má poistku proti prehriatiu, ktorá po 30 minútach hračku vypne.Pokiaľ si
chcete užiť ďalší orgazmus, tak Womanizer jednoducho opäť zapnite.

Vodeodolnosť

Svojho nového miláčika so sebou vezmite do sprchy, vane alebo vírivky. Má totiž vodotesnú úpravu, takže mu voda
neuškodí. Máte na svojej záhrade bazén? Vychutnajte si s Womanizerom dráždivý kúpeľ vo dvojici pod oblohou plnou
hviezd.

https://www.ruzovyslon.sk/dezinfekcia-erotickych-pomocok/
mailto:ahoj@ruzovyslon.sk
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Dizajn a tvar

Moderný dizajn pomôcky pôsobí nadčasovo. Mierne zaoblené telo vibrátora má tvar slzy a pohodlne sa drží v ruke.
Magnetický kryt chráni silikónovú hubku a hračka sa tak dobre hodí na cestovanie. Pekná krabička Womanizeru
zaujme na prvý pohľad a pomôcka tak bude skvelá aj ako darček.

Materiál

Zamatovo hebkú hubičku na klitoris z lekárskeho silikónu chráni magnetický kryt a pevný obal z ABS plastu.

Farba

Womanizer Liberty si vychutnáte v dvoch farbách, ktoré príjemne oživia zbierku hračiek.

Vínovočervená farba evokuje vášeň a bude skvelou voľbou pre temperamentnú dámu.
Svetloružová farba ide ruka v ruke s nežnosťou, po ktorej túži každá romantická žena.

Rozmery

Kompaktná veľkosť pomôcky pohodlne padne do ruky a vďaka svojim menším rozmerom sa vibrátor hravo zmestí do
kabelky i vrecka na saku.

Celková dĺžka: 10,4 cm
Priemer najširšej časti: 5,5 cm
Priemer najužšej časti: 3 cm
Priemer hubice: 1,5 cm
Hmotnosť: 91 g
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