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Realistický vibrátor Natural Dick

Údržba

Údržba není nic složitého a ani vám nezabere čas. Stačí opláchnout hračku pod vodou s trochou
mýdla a vysušit. Dezinfekce pomůcek vám zajistí absolutní čistotu. Buďte při čištění opatrní, aby se
voda nedostala do uzávěru na baterie, vibrátor už by pak nemusel fungovat, jak má.

Nabíjení

Vibrátor je na baterie, což má i své výhody. Představte si, že jste v tom nejlepším a najedou se
vám vibrátor vypne. Jenom vyměníte baterie a jedete dál. Do vibrátoru patří tři mikrotužkové AAA
baterie.

Ovládání

Díky tomu, že vibrátor má pouze jedno tlačítko, je ovládání snadné. Při prvním stisknutí se vibrátor
zapne. Při dalším klikání měníte programy a při posledním, delším stisknutí se vibrátor vypne.
Navíc tenhle macek umí ještě něco. Po zapnutí vibrátoru se vibrace spustí tam, kde jste je při
posledním použitím vypnula. Budete mít svůj oblíbený program už při startu.

TIP ze života: pořádně utáhněte uzávěr musíte slyšet cvaknutí. Pak už bude mazel připravený
k akci.

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů vás provede dobrodružnou stezkou rozkoše až na samotný vrchol slasti.

Klasické vibrace – nejvyšší intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejnižší intenzita3.
Nepravidelně zvyšující se pulzy4.
Pravidelné rychlé pulzy (rychlý tlukot srdce)5.
Rychle snižující se a zvyšující se pulzy6.
Rychlá pulzní vibrace7.
Delší pulzní vibrace8.
Rychlá vibrace s pauzou9.
Kratší vibrace s pauzou10.

Voděodolnost

Voděodolný sice je, ale vodotěsnost mu chybí. Takže ano, na umytí hračky po hrátkách je stavěný, ale s dlouhými
koupelemi se budete muset rozloučit. Kdyby vám koupel s vymazleným vibrátorem nedala spát, navlečte z druhé
strany kondom a udělejte na něm uzlík, aby se do něj nedostala voda.
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Design a tvar

Detailní realistické provedení vibrátoru připomíná skutečný penis. Líbí se nám výrazné žilkování i shrnutá předkožka.
Díky úzké špičce žaludu se vibrátor snadno zavádí a intenzivně dráždí bod G. Vibrátor se parádně drží a snadno
ovládá. Celkové provedení vibrátoru Natural Dick nám připadá věrohodné a krásné.

Materiál

Pružný, hladký, antialergenní. Prostě náš milovaný silikon.

Barva

Jemná pleťová barva dodává vibrátoru reálný vzhled, který vás položí na lopatky. Představte si sexy chlápka, jak vám
dává pořádně do těla a užívejte si ten blažený pocit.

Rozměry

Tento dlouhán se nám svou velikostí zamlouvá. Protože nemá přísavku ani varlata, využijete jeho potenciál naplno.
Mít v sobě takového ptáka, to je žůžo labůžo.

Celková délka : 24 cm
Použitelná délka: 21 cm
Průměr: 4,8 cm
Hmotnost: 284 g
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