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Vibrátor perličkový Basic 24 x 3,5 cm

Údržba

Po použití doporučujeme omýt vlhkým hadříkem nebo mýdlem pod tekoucí vodou opatrně
tak, aby se voda nedostala do kontaktu se spodní částí, ve které jsou baterie. Dezinfekce
pomůcek – dle uvážení alespoň občas přestříkněte dezinfekcí.

Nabíjení

Vibrátor je na čtyři tužkové AA baterie, výdrž dle kvality baterií a typu stimulace cca 1–3
hodiny. Doporučujeme používat kvalitní alkalické nebo nabíjecí články, protože perličkové
vibrátory mají obecně vyšší spotřebu energie.Baterie se mezi pružinky vkládají trochu
obtížněji, kryt je třeba zespoda nasunout do kolejniček. S trochou cviku už to jde rychle :)

Voděodolnost

Vibrátor není jako celek voděodolný, proto jej nepoužívejte ve sprše ani vaně.

Design a tvar

Dvojitý vibrátor s výběžkem ke stimulaci klitorisu. Pěkný a výrazný žalud ( tvarovaná špička) a menší a štíhlejší
velikosti (snadné zavádění). Ve střední části dilda jsou uvnitř drobné vířivé perličky k dráždění poševních stěn.
Výběžek na klitoris s menšími růžky, při spuštění kmitají. Ovládání uloženo ve spodní části vibrátoru (rukojeti).

Žalud je výrazný hezky tvarovaný, štíhlejší.

Materiál

Jemný a pružný gel v transparentních (průhledných) barvách – růžová, fialová, zelená (ostatní méně
prodávané barvy zatím jen v prodejně). Nelze jej ohýbat.

Vibrační výstupek na stimulaci klitorisu jepružný, když vibrátor stojí. Lze jedním prstem otočit.

Barva

Růžová, průhledná. Růžová je pozitivní barva spojována se vztahy a láskou, v Číně symbolizuje nadcházející
úspěch.

Rozměry

Délka vč. ovládání: 24,5 cm
Délka bez ovládání: 17,5 cm
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Použitelná délka: 13,5 cm
Průměr žalud: 3,2 cm
Průměr perličky: 3,6 cm
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