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Připínací penis Triple Flexi Stimulator

Údržba

Dezinfekce pomůcek – protože vajíčko není voděodolné doporučujeme na závěr
ještě stříknout dezinfekci na hračky, ať máte jistotu, že je hračka zbavena
všech svinstvíček.

Voděodolnost

Výrobce neuvádí, že je vibrační vajíčko voděodolné, proto ho raději
nenamáčejte a před omýváním vyndejte. Ostatní mechanické části můžete bez
obav umývat i používat ve vodě, stačí mýdlo a teplá voda.

Design a tvar

Stimulátor je vlastně spojením výhod vibračního erekčního kroužku a připínacího penisu. Gelový kroužek navléknete
na mužův penis, nad ním je poutko na vsunutí vibračního vajíčka, pod kroužkem zase kloubové dildo (uvnitř má
kloubový mechanismus, který umožňuje tvarování ).
Kroužek je ze silnější vrstvy gelu, která se dá minimálně roztáhnout (cca 1/2–1 cm), drží tvar a umožňuje i pevné
uchycení dilda k tělu. Průměr otvoru v kroužku je cca 3 cm (viz. foto). Když má muž penis s menším průměrem, bude
si muset stimulátor přidržovat rukou. Má-li mužův penis penis s průměrem nad 3.5–4 cm, může ho pomůcka stahovat
příliš.  Je zakončené mírně tvarovanou špičkou. Povrch je hladký. Dildo je určeno hlavně k použití do análku
i vagíny.

Materiál

Transparentní (průhledný) gel, pružný a měkký, přesto drží tvar. Díky materiálu a kloubovému mechanismu
ohebné ve všech směrech. Materiál není téměř cítit.

Barva

Napájení zajišťují dvě baterie AA tužkové. Vajíčko můžete využít i zvlášť k samostatnému dráždění. Vibrace jsou
regulovatelné kolečkem na ovladači a v krajní poloze poměrně silné. Pokud je vajíčko zasunuto při použití do
stimulátoru ovlivňuje hlavně kroužek, dildo vibruje minimálně.

Rozměry

Délka dilda: 15 cm
Délka zasunutélná do vagíny/análku: 11 cm
Průměr žalud: 2,3 cm
Průměr střední části: 2,7 cm
Průměr spodní části: 2,9 cm
Hmotnost: 260 g
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