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Vibrátor Love-Clone rovný (17 cm)

Údržba

Dezinfekce pomůcek očistí vaši hračku blesku rychle a bude čistá a bez nečistot. Poté nechte
zaschnout a ošetřete (jemně posypejte) přiloženým nebo obyčejným dětským pudrem.

Ovládání

Menším kolečkem ve spodní části vibrátor zapneme.
Můžeme si nastavit cca 3 stupně intenzity s výrazným rozdílem.

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný, může se používat ve sprše (ne ve vaně). Vibrátor je možno omývat
mýdlem pod teplou tekoucí vodou tak, aby se do spodní části (černý uzávěr) nedostala voda –
uzávěr je třeba utáhnout trochu více. Poznáme to tak, že po správném utažení vibruje. Je-li však
utažen málo, vibrace nepůjdou zapnout.

Design a tvar

Realistický tvar, jasně tvarovaný žalud i žilky na povrchu. Vibrátor je rovný po celé délce,
bez zakřivení, není tedy vhodný pro stimulaci G-bodu. Bez rozšíření ve spodní části. Jeho
použitelná velikost je proto větší, ale nestimuluje vaginální vchod svými výstupky.

Nelze vibrátor ohýbat (uvnitř je po celé délce vibrační trubice), může to být jak výhoda (lépe se zavádí), tak
i nevýhoda (nedá se s ním tak vyhrát jako s ohebným dildem).

Materiál

Velice měkký a příjemný (umělá kůže – Love Clone), v porovnání s běžnými gelovými vibrátory je lepší, působí
realističtějším dojmem. Nevýhodou je složitější údržba – přiložen je malý pudr, kterým by se měl vibrátor po použití
a omytí zasypat. Není to nutné, ale rozhodně doporučujeme, jinak se materiál stane lepivým. Lze použít obyčejný
dětský pudr.

Barva

Tělová natural. Barva, tvar i materiál k nerozeznání od živého.

Rozměry

Délka vč. ovládání: 18,5 cm
Délka bez ovládání: 16 cm
Průměr žaludu: 3,4 cm
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Průměr střední části: 3,5 cm
Průměr spodní části: 3,9 cm
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