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Vibrátor Love Anchor – Kotva

Údržba

Po použití můžete vibrátor Kotvu umýt mýdlem a vlažnou vodou. Pro 100%
ošetření vám skvělé poslouží Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

Dvě mikrotužkové baterie vložte do vaginální části vibrátoru. Tuto část
oddělte pootočením od zbylé části. Vyndávání baterií vyžaduje trochu cviku.
Některé baterie jdou snadno ven. Jiné značky baterií nepatrně větších rozměrů
vyndáte tak, že jemně klepnete vibrátorem o tvrdý stůl. Mrkněte na video
s Dominikou.

Voděodolnost

Díky voděodolnému provedení (silikonové těsnění) a speciálnímu uzávěru
baterií můžete vibrátor omýt pod tekoucí vodou. Na velké koupání a namáčení
ale Kotva stavěná není.

Design a tvar

Vibrátor má tvar kotvy a skládá se ze tří částí:

Vaginální část: Tvar připomíná spirálu, která se na konci rozšiřuje a je zahnutá – dráždí bod G. Po stranách jsou1.
na povrchu tři rýhy, jinak je hladký.
Anální část: Zcela hladká bez výstupků. Tvar zdánlivě připomíná malíček ruky, postupně se rozšiřuje.2.
Klitoridální část: Hladká bez výstupků, jen v koncové části je vytlačena prohlubeň o rozměrech cca 2 × 0,8 cm.3.
Tvar zdánlivě připomíná palec ruky, postupně se rozšiřuje.

Materiál

Téměř celou plochu pokrývá 100% lékařský silikon. Hebký, příjemný na dotek, antialergenní. Místo, které spojuje
všechny tři části (za které se vibrátor drží) zpevňuje tvrdý ABS plast. Pružnou anální část můžete ohýbat do
všech směrů.

Barva

Světle fialová matná. Pouze místo z ABS plastu, za které se vibrátor drží, je lesklé.

Rozměry

Délka vaginální části: 13,5 cm
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Délka anální části: 7 cm
Délka klitoridální části: 5,5 cm
Průměr vaginální části: 2–3 cm
Průměr anální části: 1–1,7 cm
Průměr klitoridální části: 1,5 – 2,2 cm
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